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 י'םסשו די יתמוחבו יתיבב סהל יתתנו''

 'ת ו"נ והיעשי

 אלו ריכזהל אלא ,רפסל קר אל איה ןברוחה תורפס לש הדיקפת

 ,םיניארקוא ,םינלופ -- ,םינמאנה םהירזועו םיצאנה רשא תא חוכשל תתל

 םירוה ,ונריקיל וללוע -- ,םירחא םימעו םיאטיל ,םיבטל | ,םיסורוליב

 םירושק ויה ונייח רשא ,תודודו םידוד ,תותבסו םיבס ,תויחא ,םיחא

 .תימואל תוכייתשהו ,החפשמ לש שודקה רשקב ,םהייחב םירוזשו

 םהיחצורל חולסל אלו חוכשל אל ,םידחכנה רכז תורודל חיצנהל

 שגר םהיתובלב עוטנל ,רוד רחא רוד ,םיאבה תורודה תא וז חורב ךנחלו

 תואמצעהו שפוחה תא בוהאלו תולגה תא אונשל ,םהיתובאל דובכ לש

 .תימואלה ונתוואג -- לארשי תנידמב בוש וב וניכז רשא

 רבעה לש בהזה תרשרשב הילוח -- הז רפס רואל םיאיצומ ונא ןכל

 .ונדיתעל ןכותו תועמשמ םג ןיא וידעלב רשא ,ידוהיה

 םייחה חרואו יווהה םיפקתשמ ןכ ,םיה תא תפקשמ םימ תפיטש יפכ

 לש תויווחבו םירואיתב ,םירופסב ,תונורכזב ,הפוריא חרזמ ידוהי לש

 ,םהיתולהקו םהיתורייע ,םהיתוחפשמ לע ,םעה תורושמ םיטושפה םישנאה

 .תוברוחו רפא ילת ורתונ םהמ

 -תיראש ידיל הז רפס םירסומ וננה ,ונרבעל דובכה-תאריו הצרעהב

 תוילוח ףיסוי רשא ,ריעצה רודה ידיבו ,'ץיטלדו 'ץבול לש הטילפה

 .ידוהי םויקו הריצי לש בהזה תרשרשל

 .ודועי אלמי הז רפסו ןתי ימ

 !ןמא



 ,ןלייצרעד וצ רֶאנ טינ זיא רוטארעטיל-ןברוח רעד ןופ עבאגפיוא יד

 יד סָאוו סַאד ,ןסעגראפ ןזַאל טינ ןוא ןענָאמרעד וצ רקיע רעד רָאנ

 ,זסורסייוו ,רעניארקוא ,ןקאילַאּפ -- םיפתוש עיירט ערעייז טימ ןשטייד

 טימ ןַאטעג ןבָאה -- רעקלעפ עשיחצור ערעדנא ןוא ,רעניווטיל ,ןטעל

 ,סעבַאב ןוא סעדייז .רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע :עטסטנעַאנ ערעזדנוא

 ןעוועג זיא ןבעל רעזדנוא עכלעוו טימ עלא יד -- סעמומ ןוא סרעטעפ

 ןוא טפאשהבורק ,החפשמ ןופ דנוב ןקילייה ןכרוד ,ןדנובעג ןוא טפינקעג

 .טייקירעהעגנַא רעלאנַאיצאנ

 לָאמנייק ןוא ןסעגראפ ןזַאל טינ ,ענעטינשראפ יד תורודל ןעקנעדעג

 ,תורוד עגנוי יד טסייג םעד ןיא ןעיצרעד ,םיחצור ערעייז ןייז לחומ טינ

 ןוא תולג םעד ןסאה ,תובָא ערעייז וצ דובכ זופ ליפעג א ייז ןיא ןצנאלפ

 ןלאנָאיצאנ רעזדנוא ,טייקידנעטשטסבלעז עטכירעגפיוא יד ןביל רעמ ךךַאנ

 .לארשי תנידמ -- ץלַאטש

 ןיא עלעגניר ןיילק א ,רפס םעד סיורא רימ ןביג םעד בילוצ טַא

 טינ ךיוא ןעק'ס ןכלעוו ןַא ,ןבעל שידיי קידרבע ןופ טייק רענעדלַאג רעד

 .דיתע רעד ןכות ןוא ןיז ןייק ןבָאה

 יוזא ,םי רעד פַא ךיז טלגיפש רעסאוו ןפַארט א ןיא יוו טקנופ

 ,תונורכז יד ןיא ,עּפָארייא חרזמ ןיא ןבעל עשידיי סָאד ּפָא ךיז טלגיפש

 -סקלַאפ עטושפ יד ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנורעדליש ,ןעגנולייצרעד

 ,םיבושיי ןוא ךעלטעטש ,טעטש ,ןעמייה עשידיי ערעייז ןגעוו ,ןשטנעמ

 .שא טימ גרעב ןוא תוברוח רַאנ ןבילבראפ ןענייז'ס עכלעוו זופ

 ןביג ,רבע רעזדנוא ראפ דובכה-תארי ןוא טעטעיפ ןופ ליפעג א טימ

 ,שטיטאלעד ןוא שטבול ןופ הטילפה תיראש רעד וצ ,רפס םעד רעביא רימ

 ןדימש וצ ןצעזרַאפ טעוו רעכלעוו ,ןרעזדנוא רוד ןגנוי םעד וצ ךיוא ןוא

 .ןפאש ןוא םויק ןשידיי ןופ טייק רענעדלַאג רעד ןיא ,ןעגניר עיינ

 .ןליפרעד תוחילש ןייז טעוו רפס רעד זא ,ןפַאה רימָאל

 !ןמָא



 בול הרייעה תודלותל

 תנכוש ,ןמיינ רהנ לע ,קסנימ ךלפ ,קדורגובונ זוחמב הרייע -- 'ץבול

 יבתוכ לש תוחנהה יפל .דואמ םודק בושיה .קדורגובונמ ןילימ השיש

 רמוכה ,טיוה ,'זנובורדוא קצאי לש דימלתה הז היה ,םיאטילה םימיה ירבד

 תדובע ןמזב אטילב ןהכמ היחש ינקינימוד רמוכ םג ,ואקרקבש ךרובמה

 לצא 'ץבולב תיתודידי םינפ-תלבק לבק רשאכ ,גודנמ לש ונמזב םילילא

 ןויסימו תילותק היסנב םש דסי אוה .בויקמ רכומ רגהמ ,ןאיק יי'זדנא

 יכ חינמ טברנ לבא .(24 דומע ,3 ךרכ "תוינחור תונורכז") ינקינימוה

 וניאש רבד ,גודנמ לש ונמזב הנושארה תיפושיבה הרדטקה התיה 'ץבולב

 .(10 דומע ,תפסות ,4 ךרכ) .תרוקבה תורוקמ לכלו ,תואיצמל םיאתמ

 .המודק הרייע איה 'ץבולש תוחיכומ ולא תודבוע

 סכודה לש תוזוחאל תכייש הרייעה התיה 15-ה האמה ףוסל דע

 ,1499 תנשב הנתמכ התוא קינעה קי'צנולגי רדנסכלאש דע ,לודגה

 - הריכמב -- הרייעה הרבע ,1528 תנשב .ץיבוטפרכ קדפ וריכזמל

 לש ותולעבל הרבע ,1547 תנשבו ,הנליו לש הדוויווה ,דלוטסג טכרבלאל

 "םזינאירא" לש עודי דהוא היהש אטיל לש לודגה ריבאה ,הקשיק ןאי

 .םיילותק אל תד ירפס תאצוהל סופד-תיב 'ץבולב דסי ,1592 תנשב .אטילב

 ןאי ינב היה ךכ רחא .הטימק סוטסלב רטויפ היה ולש ןושארה סיפדמה

 הלחתהב היהש סופדה תיב .ילגנבאה הגנאל ןאי היה ישילשחו ,הטימק

 ותלועפ תא קיספה ,קהבומ ינאירא ךכ רחאו ,(דוגינב) יטנדיסיד קרו ךא

 תינלופב ואצי סופדה ירבד .רבדה תפיגמו תומחלמ ללגב 1655 תנשב

 .תואיצמה ירקי םה םויה םיעודיה םירפס 15--10-מ רתויו תיניטלו

 רצבמה ביצנ רבכ זא ,הקשיק לש ותשקב יפ לע ,3-ה טנומגיז ךלמה

 לש תויוכז 'ץבולל קינעה ,1590 תנש לש תויוכזה דוסי לע ,הנליו לש

 הריט ול םיקה הרייעה לעב ,וכו םידירי עבק ,דחוימ למס :גרובדגמ

 התארנש הרייעה םשור תא רידאהש רבד ,ןמיינה רהנ תפש לע םינבאמ



 ןורכז רפס -- :ץיטלדו 'ץבול

 תנשב .םינש תורשע המכ ךרא ל"נה גושגשה בצמ .עפשב היחו תרצובמ

 דחא תשירד יפ לע .ליביזדר תיבל הנתמב 'ץבול הרייעה הנתנ ,6

 'יץבולל ,1644 תנשב ,4-ה בלסידלו ךלמה קינעה -- שונאי -- םיליביזדרה

 ןאי לש ונוטלש ןמזב לבא .םידיריו קוש ימי עבק ,גרובדגמ תויוכז

 .םיבשות ילב הסורה 'ץבול הראשנ ,תומחלמב תוסובתה ללגב ,שזימיזק

 הקשיק לש ההיטה .ררחתשהל | הלכי אל הנממ הקוצמב העקש 'ץבול

 דירי קר ראשנ םידירי ינשמו ,ולטוב גרובדגמ תויוכז ,הברחנו הבזענ

 .שודקה שאילא לש םויב םיסוסה דירי ,הנשל דחא

 יתישעתו ירחסמ תמוצב תנכוש איהש תורמל ,הינע איה הרייעה םויה

 םיקסוע הקלחב ,ינועמק רחסב תקסעתמ תידוהיה היסולכואה .רתויב חונ

 אֶל לעפמ הפ םייק .םילבח תעילקו תורגנ ,תורלדנס ,תוטייה : הכאלמב

 םיכייש םהמ ,םיתב 179 הרייעב םנשי .םידוהי י"ע להונמה ,הכל לש לודג

 רקיעב םיקסוע םירצונה .(םידוהי) תרוסמה יקיזחמל רתיהו ,75 םירצונל

 יכ ,חתפתהל תורשפא וז הישעתל שי .היוטב לודג אל רפסמו תואלקחב

 ,ידנלוהה דבל לעמ ןייטצמה "תוימישימח" םשב דב תושעל הפ םיעדוי

 םהל ןיא תויווטמו ,םייביטימירפ הכאלמ יתבב ,דיב ותוא םישועש תורמל

 .סמ רותב וא תוסירא רותב תוירכא קר ,םיטוח םהל וקפס הכ דע .ללכ

 םיטוחה תא תואיבמה תוירכאבו תונומראב םייולת םיימוקמה םיגרואה

 .הריכמל

 א

 ,"הנכשבופ הידפולקיצנא'' ךותמ תינלופמ םגרות

 .312--313 םידומע ,1864 ,השראו



 ןָאק .ּפ

 שטבול ןיא בושיי ןשידיי ןגעוו טנעמוקאד
 ד

 ירעטעלב ָאוויי" ןיא טכעלטנפעראפ

 .1932 ,יאמ -- ראונאי ,דנאב רעטירד

 םענופ ןטימ ןיא ןיוש טנַאמרעד שטבול טרעוו סעקינַארכ יד זיא

 סאד ןרַאוועג לטעטש סָאד זיא ,1547 ראי ןיא .טרעדנוהרַאי ןט3

 ,אקשיק ןאי (יקסוועטיל ישטיארק יקלעיוו) טאנגאמ ןשיליופ ןופ םוטנעגייא

 ןוא טסייגיירפ ןוא תורישע ןייז טימ טנאקאב טייוו ןעוועג זיא רעכלעוו

 .(' םזינאירא ןופ רעגנעהנַא ןא איסהרפב ןעוועג זיא

 שטבול ןיא טעדנירגעג ,1592 רָאי ןיא טָאה אקשיק רעבלעו רעד

 רעשיליופ רעד ןיא ןרָאוועג טקורדעג ןענייז ריא ןיא סָאוו ,יירעקורד א

 טנייה ןענייז סָאוו ,קרעוו עשיליוטאקדיטנא ךארפש רעשינייטאל זוא

 ןיא שטבול זיא הנתמ ךרדב .ןתואיצמה-רקי עשיפארגַָאילביב עסיורג

 ףוס ןיא ,ייז ןופ ןוא סליוויזדאר יד ןופ תושר ןיא רעבירא ,1606 רָאי

 ןטאנגאמ רעד וצ ,תורודל םוטנעגייא סלא -- טרעדנוהרַאי ןט-18 םענופ

 .אהעיפאס החפשמ

 רעבַא הלחתה רעד ןגעוו ,ְןֶא גנאל ןופ שטבול ןיא טניווועג ןבָאה ןדיי

 .טנאקאב טינרַאג זדנוא זיא לטעטש ןקיזַאד םעניא בושיי ןשידיי ןופ

 -ימָאק-ליוויזדאר" רענעפורעג-יוזא רעד ןופ ןלאירעטאמ יד ןשיווצ

 ןשידיי םעד עגונ זיא סָאוו ,6 טקא ןא ןענופעג ךיא בָאה ענליוו ןיא (? "'עיס

 טימ לאניגירָא ןא זיא סאד .טרעדנוהרַאי ןט-17 ןיא שטבול ןיא בושיי

 1690 רָאי ןיא טָאה (+אהעיפאס ןאי שזעימישזאק סִָאוו ,עיגעליווירפ א

 ראדנערא םעד ,להק רעשטבול זופ ןטקיטכעמלופאב םעד ןבעגעגסיורא

 .שטיוועקשַאה םהרבא

 סע ןעוו ,לטעטש ןיא הפירש עסיורג א ךַאנ ןעוועג טלַאמעד זיא סע

 יד טימ לוש יד ,טנורג םוצ זיב ןרַאוועג טנערבעגפַא ךיוא ןענייז

 -סיורא ידכ .תורבקה-תיב סָאד ןוא ץחרמ רעד ,םינינב עקירעהעגוצ
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 ןופ רעמיטנעגייא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןאהעיפאס ןופ ןעמוקאבוצ

 םיא וצ ךיז טאה לוש יד ןעיובוצפַא ףיוא שינעביולרעד א ,לטעטש

 .שטיוועקשַאה םהרבא ,ראדנערא-ףיוה רעטנַאמרעדנביוא רעד טעדנעוועג

 -ראפ ןיוש טַאה ןוא רשוכה תעש םעד טצונעגסיוא טַאה ראדנערא רעד

 ןוא טכער יד ןדיי רעשטבול יד ןעקנעש וצ ,ןאהעיפאס ןטעבעג  סגעוונייא

 ןיא תולהק עשידיי יד טאהעג טייצ רענעי ןיא ןבָאה'ס סָאוו ,ןטייהיירפ

 .(5 עטיל םוטנעטשריפסיורג

 רעד ןיא ןוא ,טלעופעגסיוא תויכז יד טָאה שטיוועקשַאה םהרבא

 ןבעגעגסיורא טָאה אהעיפאס סָאוו ,1690 ,ראונאי ןטס-30 ןופ עיגעליווירפ

 : רימ ןענעייל ענליוו ןיא

 "נעמוק יד ןיא ןוא טצעי טעוו סע רעוו ,ןדעי ןוא ןעמעלא"'

 ,ןעגנאר עלא ןופ ןשטנעמ ,ןסיוו םעד ןגעוו ןפראד תורוד עקיד

 השורי ןיימ ןופ רעגריב יד ,ןדנאטש עכעלטלעוו ןוא עקיטסייג

 ,ןטייצ עקידרעטעפש ןוא גַאט ןקיטנייה םייב .שטבול טָאטש

 ,טקא עיגעליווירפ ןקידתומלוע ןקיזַאד םעד ךרוד עידומ ךיא ןיב

 ןיא קידנעמענ זא ,ןדיי רעשטבול יד ןופ להק םעד ןבעגעג

 ןיא טזַאלרעד טָאה טָאג סָאוו ,ןברוח ןסיורג םעד טכארטאב

 טנערבראפ זיא ריא תעשב סָאוו ,הפירש א ךרוד טָאטש רעד

 ןזיב םינינב עלא טימ ןדיי רעשטבול יד ןופ לוש יד ןרָאוועג

 וצנאג ןופ ןעמַאנ ןיא טָאה םעד תמחמ ,תויה ןוא טנעמאדנופ

 רעד ,שטיוועקשַאה םהרבא טעדנעוועג קינעטרעטנוא ךיז להק

 ןעיובוצפיוא ףיוא עיגעליווירפ א ןטעבעג ןוא ,ראדנערא רעשטבול

 -יוזא ,ןטייחיירפ ערעדנא ןקיטעטשאב וצ ךיוא ןוא לוש עיינ א

 ,עטיל םוטנעטשריפסיורג ןיא תולהק ערעדנא ןבָאה סע יוו

 ןוא השקב ןייז וצ דסח טימ ךיז טגיינעגוצ ךיא באה רעבירעד

 ,טסניד ןעיירטעג ןוא ןקידנעשטניווטוג ןייז קידנויטקעפסער

 ערעדנא יד ןוא שטיוועקשַאה םהרבא ןטנָאמרעד סעד טביולרעד

 בושיי סעד ןרעטיירבראפ וצ ידכ ,טצעי ָאד ןעניווו סָאוו ,ןדיי

 וצ ףיוא ןדיי ווושרעדנא ןופ ןעגנערבוצפַארא ,טָאטש רעד ןופ

 סָאוו ,םינינב עלא טימ לוש א ןרעיומ וצ רעדָא ןעיוב וצ ,ןעניווו
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 טיול לא ,לוש-רעבייוו רעטבלעוועג א טימ קיטיינ וצרעד וענייז

 ןוא דָאב עשרעבייוו א ןו: הוקמ א ךיוא ,ןליוו םענעגייא רעייז

 סוש ןֶא רעטרע עקידרעירפ יד ףיוא תובצמ יד ןלעטשוצפיוא

 יד ראפ זיולב .רעטרע עקיזַאד יד ראפ ןתובייחתה ווא ןלָאצפַא

 ביותמ ייז ןענייז ,ייז ףיוא ועניווו ןיילא ייז סָאוו רעצעלפ

 טינ ,ראטנעווניא ןטיול עסאק ןיימ ןיא שזניצ ןלֶאצוצנייא

 ןבעג וצ יירפ ןענייז ייז ,ןתובייחתה ערעדנא םוש ןייק קידנבָאה

 וענעק ,טָאטש ןיא ןיב ןיילא ךיא ןעוו ןדייס ,רענלעז ראפ תוריד

 סוש ןַא רעבַא עיצנאטס זיולב (ןדיי ייב) ןבָאה (רענלעז יד) ייז

 רעשטבול ןיא ןעמוק ןדיי יד ןפראד םיטפשמ טימ .ןעלטימסנבעל

 ךַאנ ןרילעפא וצ טכער ןעיירפ ןטימ רעטלאווראפ ןואפ ףיוה

 םיטפשמ יד .ןראסימַאק עניימ וצ ןוא רימ וצ לייטרוא ןייז

 ,םיבוט-םימי עשידיי ןופ געט יד ןיא ןעמוקרַאפ טינ ןפראד

 טיול זא ,ייז ךיא ריטנאראג סָאד ךיוא .םידירי ןוא געט-קראמ

 ןטלאה יירפ ייז ןגעמ ,םיגהנמ עטלעטשעגנייא גנאל ןופ יד

 ןָא תואקשמ יילרעלא ןפיוקראפ ןוא רעזייה-ץלאמ ןוא רעזיירב

 ןגָארטניירא םיא ןפראד ייז סָאוו ,ראדנערא םעד דצמ רעטש סוש

 יילרעלא טימ ןעמענראפ יירפ ךיז ןגעמ ייז .לָאצּפָא ןקירעהעג סעד

 סע ןעמעוו ןופ רעטש םוש ןַא ,ןצונ םענעגייא םוצ תוכאלמ

 ןיא ןייז קסוע טייקרעכיז טימ ייז ןגעמ ךיוא ...ןייז טינ לֶאז

 ,רעסאוו ןטימ ייס ןוא השבי רעד טימ ייס ,ןעגנערב ןוא לדנאה

 טָאטש רעד ןיא ןטלאה ךיוא ןוא ןליוו ייז תורוחס עכלעוו

 ןועמאק-לֶאצ יד ןיא ןגָארטניירא ןכָאנ ,ןפיוקראפ ןוא ןעמַארק

 ,ןטייהיירפ עלא יד .רצוא-הכולמ םעד טמוק סע סָאוו סאד

 ןפראד ,טקא-עיגעליווירפ סעד ךרוד ןרָאוועג ןבעגעג ייז ןענייז סַאוו

 םישרוי עניימ ךרוד טינ ןוא רימ ךרוד טינ ןרעוו טרירעגנַא טינ

 קידנבעג ףיורעד .ןטייצ עקיבייא ףיוא ןטלאה ייז ןפראד רימ ןוא

 ןיימ ייב רעטנוא ךיז ךיא ביירש ,טקא"עיגעליווירפ ןקיזַָאד םעד

 .המיתח-לעגיז
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 ןטס-1690 ,ואונאי ןטסקיסיירד סעד ענליוו ןיא ןבעגעג

 .רָאי

 אהעיפאס שזעימישזאק (--)

 עטיל םוטנעטשריפסיורג ןופ ןאמטעהסיורג

 אהעיפאס (---) אה עיפאס (---)

 ייעטיל 'רג ןופ ןאמטעה

 .מ"צ 35,5:643 ןופ טעמראפ א ףיוא ןבירשעג זיא עיגעליווירפ יד

 ערעדנוזאב ןוא ןעלגיז עקידכעלייק ייווצ ןעגנעה רונש רענעדייז א ףיוא

 .ליוויזדאר ןוא אהעיפאס תותפשמ יד ןופ ןלארעטופ

 ,טפירשוצ עקידרעטעפש א ךיז טניפעג טעמראפ ןופ דנאר ןפיוא

 לשעה ןב םהרבא ןבָאה ,1797 ,טסוגיוא ןטירד םעד זא ,טזייוואב סַאוו

 םעד טלעטשענוצ ,לתפ רעטשבול ךןופ ןעמאבנ ןיא ,קריה ןב קחש ןוא

 ןופ ןטקא יד ןיא ןביירשראפ וצ ידכ עיגעליווירפ רעד ןופ לאניגירַא

 .טאיווַאּפ רעקַאדעראווָאנ

 ךיז ךיג ,סיוא טזייוו ,שטבול טַָאה תפירש רעטנָאמרעד רעד ךַאנ

 ןפיוא .טרעסערגראפ אד ךיז טַאה בושיי רעשידיי רעד ןוא טיובעגפַא

 רעכלעוו ,(5 תונידמ עשיווטיל יד ןיא תולהק טפיוה יד ןופ רָאפנעמאזוצ דעו

 ןוא (.צ.מ :טאיווַאּפ רענדַארג ,רודמא) רודניא ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא

 תולהק ערעדנוזאב יד ףיוא ןגיילרעדנאנופ ןטימ ןעמונראפ ךיוא ךיז טַאה

 קיצכעז עטיל ןיא ןדיי עלא ראפ ןפָארטאב טַאה סָאוו ,רעייטשפַאק םעד

 יד טימ שטבול ףיוא ןרַאוועג טמיטשאב זיא ,ןדליג עשיליופ טנזיוט

 יד ןופ רַאפנעמאזוצ-דעו רעד .ןדליג 800 ןופ םוכס א םיבושיי עטנעַאנ

 ףיוא טגיילעגפיורא טַאה ,1751 טסבראה ,רימ ןיא תולהק עשיווטיל

 .רעייטשפַאק ןדליג עשיליופ 510 להק רעשטבול

 זיא סָאוו ,סוטנעטסירק ןיא הטיש עשיסרוקיפא ןא זיא םזינאירא (1
 -קעלא ןופ פוקסיב רעד ,טרעדנוהרַאי ןטרעפ סענופ בייהנַא ןיא ןעמוקעגפיוא

 טינ זיא ןוז רעד טָאג זא ,טנרעלעג טָאה ,(336 ןברָאטשעג) ,סוירא ,עירדנאס
 רענעמונעגנַא רעד וצ הריתס ןיא ןעוועג זיא סֶאד .רעטַאפ סעד טָאג טימ סנייא

 -רעטנורא ןענייז סָאוו ,רעקלעפ יד .הנומא רעכעלטסיוק רעד ןופ קיטאמגָאד
 רעטנארעלָאט ןגיוצאב ךיז ןבָאה ,הטיש רעשינאירא רעה ןופ העפשה רעד ןלאפעג

14 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ןעוועג זיא ןליופ ןקילָאמא ןיא .טרפב ןדיי וצ ןוא ללכב עקיביולגשרעדנא וצ

 יד ןשיווצ רעגנעהנָא ךס א טאהעג טֶאה הטיש עשינאירא יד ןעוו טייצ א

 .עטכאילש רעד ןופ עטנרעלע)ג

 ןופ זאקוא ןא ךרוד ןרָאוועג ןפאשעג זיא ''עיסימַאק ליוויזדאר" יד (2

 ןיא ןעגנערב וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא ריא ןוא ,ןטשרע םעד רעדנאסקעלא

 רעכלעוו ,ליוויזדאר קינימָאד ןופ םינינע השורי עטרעטנָאלפראפ יד גנונעדרָא

 עיסימָאק יד .דצ סטנָאעלַָאפאנ ףיוא קידנפמעק ,המחלמ רעד ןיא ןלאפעג זיא

 רעד ןופ ןלאיועטאמ עקילָאצליפ יד .1838 זיב 1816 ןופ טריטסיזקע טָאה

 ןשיהכולמ רענליוו ןיא ךיז ןעניפעג ,ןעלקיצסאפ 2000 ךרע ןא ,עיסימָאק רעקיּזָאד

 .וויכרא

 ,עיסימַאק-ליוויזדאר רעד ןופ ןעגנולמאז ,ענליוו ןיא וויכרא רעשהכולמ 3

 .13/306 ,41 ,עסאפ

 ןטאנגאמ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא אהעיפאס ןאי שזעימישזאק (64

 .סוטנטשריפסיורג ןשיווטיל ןיא ןטמא עכייה רעייז ןעמונראפ טָאה ןוא עטיל ןיא

 רעטעפש ןוא קצֶאלֶאפ ןופ עדָאוועיָאוו ,רָאטאנעס ,רעטסינימ-סנאניפ ןעוועג

 .1720 ,ענדָארג ןיא ןברַאטשעג .ןאמטעה-סיורג רעשיווטיל ךיוא ןוא ענליוו ןופ

 יד טֶָאה 1 טנומגיז טשריפסיורג רעשיווטיל ןוא גינעק רעשיליופ רעד (5

 עיגעליווירפ-לארענעג א יוו ,1507 רָאי ןיא טקיטעטשאב עיגעליווירפ רעקסירב

 .עטיל רעד ןיא ןדיי עלא ראפ

 יי'יאטיל תנידמב תוישארה תולהקה דעו סקנפ" וא 'הנידמה סקנפ" עז (6

 .(בונבוד .ש תאצוה)

 'ציבוניצ השמ : קורד סוצ טכארבעג
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 'ץיבלקני םייח

 ינלופה ווטלשב 'צבול

 -תמחלמ ירחא) ןילופ חרזמ-ןופצב

 ,ץבול הרייעה הנכש (הנושארה םלועה

 .םירפכו תונטק תורייע תפקומ

 ,ץבול תא ףיקה ןיע ביחרמ ףונ

 -תסוב ,םידי יבחר תומדשו הערמ תודש

 -ובס דע תורעי ,חבושמ ירפ יבינמ ,םינ

 ,לעדלא םהיצע ירימא םיאשונה -- םיכ

 םיצעה לצב .תוראפ יכובסו עזג יבע

 .תוירטפו רעי-ירגרג ,לטפ יחיש ואבחנ

 יאר ןואגבו הוודחב ףטש 'ץבול דיל

 .ןמיינה -- קהובה ףסכה

 ףא ,עודי וניא "'ץבול" םשה רוקמ

 ובשיתה יתמו ,הננוכ ימו ההסי ימ עדוי ןיא ,םיעודי םניא הרייעה תודלות

 תבותכה ,הואגו יוהזל רוקמ זמיינה שמש ,התיה הנטקש ןויכ .םידוהי הב

 ."ןמיינה לע 'ץבול" : התיה

 הזוחאה הנכש קרי לש םיב תלבוט 'ץבולמ הנופצ דחא רטמוליק

 םוקמה .תונטק תושרוחב תפקומו המחה רואב תולצעב תממחתמ ,הבוניוו

 תוגוזל רותסמ םוקמ ,םיבוט-םימיו תותבשב ,םילויטל הכישמ דקומ שמש

 גילבו -- ןילופ לש ימואלה הגח -- יאמל 3-ב ;רעונ תוגיגחו ,םיבהאנ

 .תוכולהתה ואצי ונממ ,תונגראתהו שגפמ םוקמ שמש ,רמועב

 ךותל ךפשנ רשא -- ןטק םגא ןיעמ ותליחתש -- לבוי רבוע םוקמב

 ,אפק םגאהש ינפל ,ףרוחה אוב םע םידוהיה וסינכה הז םגאב ; ןמיינה

 חרקה ורישפה תומימחה שמשה ינרקש העש ;השיבכל םינופפלמ תויבח

 ,ןיטינומ ואצי םמעטלו םינופפלמל רשא ;תויבחה ואצוה ביבאה תעל

 .('"לַסֶארי') ץימה תפסותב םינופפלמ תונקל ץר ומצעל שבכ אלש ימ

 תינכמה חמקה תנחט הרדה אולמב הדמע ךרדה לש ילאמשה הדיצל
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 ולעפוה תונחטה בורש ןויכ ,הביבסב שודיח התווה הנחטה .ודלוב ןנח לש

 ואיבה ודלוב לש חמקה תנחטל .הביבסה תכרובמ התיה םהב תורהנה י"ע

 .ןגדהו הטחה -- הביהזמה םהיתודש תאובת תא םירכאה

 הרייעה םש לע ,'ץבול לש ןושארה בוחרה ליחתה חמקה תנחט רחאל

 הרושקה ,'ץבולמ הנופצ םירטמוליק השימחכ תאצמנה ,'ץיטלד תנוטנטקה

 .המע םיקודה תונכש יסחיב

 םהיבלכ ותיסה רשא ,םירצונ ובורב סלכואמ ךורא יד בוחר הז היה

 לוקב בוחרה יבשות ףא ולפטנ םיתעלו ,םדבל םש ועלקנש םידוהי םידליב

 ,הז בוחרב רובעל ידכ תורובחב ונגראתה םידוהיה םירענה .העורת

 .םינבאו תולקמ -- הנגהל "קשנ" םהיסיכו םהידיבשכ

 יבשות םייוגה .קציפוקו הבי'צשופק םירפכה ונכש 'ץבולל תיחרזמ

 .םידוהיל םתרצות תריכממו תיב-תויח לודגמ ,תואלקחמ וסנרפתה ,םירפכה

 ,הרייעה לש ימורדה הדיצ .'ץיבקו'צא לודגה רפכה ןכש 'ץבולל תימורד

 לש קחרמב הנכש רשא ,קדורגובונ זוחמה ריעל האיציל רעש שמש

 .לודגה םלועל הנממו ,'ץבולמ םירטמוליק םירשע

 -ושקה םיילהנמ םינינעב קדורגובונ זוחמה ריעב הרושק התיה הרייעה

 היהש ךכ ,קדורגובונל הרייעה ןיב רע רחסמ להנתה ןכ-ומכ .תושרב םיר

 .זוחמה ריעל 'ץבול ןיב הרובחת יעצמא םייקל ךרוצ

 םע םק היה ,קדורגובונל עיגהל הצר רשאכ ונמזבש יל רפיס יבס

 ודיב לקמ ,ןיליפתו תילט לטונ ,רחשה עיצפה םרט ,הנושארה תרומשאה

 .ןושארה ןינמב ללפתהל קדורגובונל עיגמה

 הלגעו סוסש ימ .הלגעו סוס היה קדורגובונל עיגהל חיכש יעצמא

 -ילעב ,ךכ לע התיה םתסנרפש םיבשות ויה ךא ,ךרדל םמע אצי ול ויה

 ושע ךרדה לש יראה קלח .רוזחו ךולה תורוחסו םיעסונ וליבוהש הלגע

 תובידאב ןולגעה שקב ,'ץיברוק רפכה י"ע העבגל ועיגהשמ ךא ,העיסנב

 תושעל וחרכוה םיעסונהו ,עגיה וסוסל ידמ עסמה דבכ יכ ,הלגעהמ תדרל

 .לגרב הגספל דע םכרד

 התיה ;קדורגובונל 'ץבול ןיב ורשק םיינרדומ הרובחת יעצמא םג

 ףאו תויחונב םכרד םיעסונה ושע הב ,"ןאבניילק" ,הנטקה תבכרה תאז
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 ,ןולחה דיל םוקמ אצמו ולזמ קחשש ימ .ולכי העיסנה ןמזב המונת ףוטחל

 ...ומוקמ וספתי ןפ רמוסמכ בשי

 תעיעה ןיב רשקל סובוט א םג לתה ןברוחה יגפל רפסמ םינש

 םג התיה ךא ,רתוי הרקי התיה סובוטואב העיסנה םנמא ,קדורגובונל

 .רצק ּהעיסנה ןמז ךשמו ,םיבורמ האיציה ינמז ,רתוי החונ

 תועומשה ;סובוטואבו תבכרב םינותע ,תבכרב ההייעל עיגה ראדה

 .הרייעב רקבמ לכמו ,'ץבולמ אציש םדא לכ םע ועיגה לודגה םלועהמ

 -יסורה לובגב היה ןמיינה לש ואצומ .ןמיינב הרייעה הלבג ןופצב

 .יצפלוטס ריעה תוביבסב ,ינלופ

 .היטנכהו הריטה קפואב .ןמיינה לע טבמ

 םיקחרממ םימיעטהו םיננוצה וימימ אשונ ,לודגו הפי רהנ -- ןמיינה

 וליאכו .לכאמל םייואר םיבר םיגד וצרש וימימ ןיב .זילע תוודא ןואשב

 ,תינופצה ותדגל רבעמו ,אשד ידכ ויתודג תא ורטע ,רהנה תא תופיל

 .ןואגב םהירימא דעה תורעי ואשנ

 םיטהולה ץיקה תומיב ;ץק ןיא תואנהו יוליבל םוקמ שמש ןמיינה

 הציחרה ;הביבסבש תורייעהמו הרייעה ישנאמ ,םיצחרתמ אלמ היה

 ,הוולשב םרז רהנהש העש רקובב םכשה דחוימב ,המיענו תגנעמ התיה
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 ,םימחה ץיקה יברעב .אילפהל םיכז ויה וימימו ,שמשה ינרק ףוטלל רכמתמכ

 .עיגרמו בל בבושמ הארמ ,םיגד תוקהל םילולצה וימימל דעבמ ואר

 הריתחב ואצי ּהליחתב ; האנהו םיעושעשל רוקמ היח רהנה לע טוישה

 םרזה םע תולקב ךכ-רחא רוזחל ידכ תאזו ,םרזה דגנ ,רהנה הלעמב

 תרשרשב םירזוחו הריסל הריס ,דחי תוריס רפסמ ורשק םיתעל .ףטושה

 ; הניגנ ילילצ םיתעל ואשנתהו וחלק אלפנה טקשה ךותב .הוודחב וידחי

 םילילצ תכר ,הנילודנמ, ,הפ-תויחופמ :הניגנ ילכב ודיטצהש םיריעצ ויה

 דההשכ םיטישמה תונורגמ הצרפ הרישו ,הפישנ ילכו ,תובבל הטיטרמ

 הלא ויה .ףוס-ןיא יבחרמל הרישה תא אשונו ,םירבעה לכמ הנוע קזחה

 ןמיינהש אלפ ןיא .ןויצל ההימכו הגרע ירישו הבהא יריש ,הדובע יריש

 .הרייעב םיריעצ תוגוזל ,ביבחו רכומ "ןכדש" םג שמש

 ,וילא םיצר ונייה יאנפ עגר לב ;רהנה רוזש יתודלי תונורכז ןיב

 ,םירטמוליק רפסמ רהנה הלעמב םרזה תארקל ונצר .םבר תיב לש םיקדרד

 תודעוימה ,ןרוא יצע לש (ןטילפ) תודוספרה לע ,םרזה םע הרייעל ונרזחו

 .טרופסכאל

 ןברק ,ירזכאה רהנה ול עבות הנש לכ יכ ,הביבסב הכלהתה הדגא

 עבטשמו .רהנב ץחרתהל םידליה וענמנ ,םדא עבט אלש דע ןכלו ;םדא

 .םדא ייח ןדבוא לע רעצהו בצעה תורמל ,וב ץחרתהל ונצר ,םדא

 רוזאה ;םיבר םיחטש ףיצהו ויתודג לע רהנה הלע ותסבו ביבאב

 הביבסה ירכאל ומרג תונופטשה .דוהו םסק תאלמ המיכ זא היה הארנ

 וקילדה הרזעל וכרטצהש םירכאה ;רומג קותנל ףא םיתעלו תודרט

 םיקתונמה םיתבל ואיבה ,םתרזעל תוריסב וצלחנ הרייעה יריעצו ,תורודמ

 .המהבלו םדאל ,לכאמ

 ףיקשהל תלוכי חרקה הטעמ ךרד ;רהנה אפק ףרוחה אוב םע

 -- ,תושלגמבו םייקלחמב הקלחהל םוקמכ שמש חרקה חטשמ .ויקמעמל

 .עושעש רוקמו שגפמל םוקמ רהנה שמש ףרוחב ףא

 היחמה יחטש לכ תא זכר םוקמה .קושה רככ האצמנ הרייעה זכרמב

 השבלה ,האובת תויונח ,ןינב ירמוח ,תלכמ תויונח :הרייעה לש הסנהפהו

 ירפכ לכמ םירכא ,ינוגסס קוש םוי ךרענ ,עובשב 'ג םוי לכ .הזב אצויכו
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 םג ןכו ,חמוצהמו יחהמ ,תיאלקחה םתרצות םע םוקמל ועיגה ,הביבסה

 תורדק ,תומוקר תופמ ,םיחיטש ,םיסג םידב :תיב תוינמוא לש תרצות

 ירוקרקו םייח-ילעב תויעג ,םדאמ המה קושה רככ .המודכו ץע תויגיג ,ץע

 תתלו תאשל ,רוכמלו תונקל קושל םהימעפ ומש םוקמה ידוהי .ףנכ-ילעב

 .םהיכרצ תונקל ידכו רחסמ םשל ,םייוגה םע

 רככב היה היתואטמיסו הרייעה תובוחר תשש לש אצומה תדוקנ

 וסוכ תוגגהו ץעמ םייונב ,תחא המוק ילעב ויה הרייעה יתב בור ,קושה

 .שקב וא ץע יפערב

 ירישכמ וקזחוה וב לודג םלוא ,"שאה יבכמ" ןינב דמע קושה זכרמב

 תופסאל וא ,יטמארדה גוחה לש תוגצהל םוקמה שמש תולילב ,םיאבכה

 .םיבשותה לש תויללכ

 ,הרייעה ךותב תויונח ילעב ויה קלח ,רחסממ וסנרפתה תוחפשמה בור

 הביבסה ירפכ לע ורזיחו ,סוסל המותר הלגע לע םתלוכרמ וליבוה םירחאהו

 תרומת ולבק םיתעל .'סעקינלעבאראק" וארק ולא םילכורל ; הירכאו

 -םיגד :ויה םירכאל ואיבהש םיירקיעה םיכרצמה ;ףסכ הווש םתרצות

 םיטחמ ,םיטוח ,םירותפכ ,םילוז םידב ,ןובס ,םירורפג ,חלמ  ,םיחולמ

 תסנכהמ הנהנו רכאה לצא המח םינפ-תלבקל הכז דדונה לכורה .המודכו

 .תאז תורמל דומעל רכאה ביטיה חקמה לע ךא ,הבידנ םיחרוא

 ורחס םיבר םידוהיו ןתיעפ לש לודג קפסכ העודי התיה 'ץבול תביבס

 תויוטמב ונממ תווטל ידכ םגו הריכמל ןתשפה תא ולדג הביבסה ירכא .וב

 .םתכורצתל ןמש-רוצילו ,םידב תיב

 -ותה .תואובתו רשב ,תוניבג ,םיציב הרייעל הקפיס תירפכה הביבסה

 .הריבה השראולו הנליול דע רוזאהמ העיגה תיאלקחה תרצ

 "ץע"ה ;בושח הסנרפ רוקמ ויה הביבסה הכרבתה םהב תורעיה

 ,ןינבל ושמש רתוי םיבוטה "ץע'ה יגוסו ,ףרוחב םיתבה תקסהל שמש לוזה

 הינמרגל וחלשנ ףאו ,ןילופ יקלח לכל וקווש םיחבושמה "ץע"ה יעזגו

 .הפוריאב תורחא תוצראלו
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 ועדגנ ,רעיהמ םיצעה תא איצוהל היה השק תוציבה ללגבש ןויכ

 לע םשמ ואצוהו -- ואפק םימהש העש -- ףרוחב בור יפ-לע םיצעה

 םיקחרמל םיצעה ורבעוה ,ץיקב םיצע עודגל היה ןתנש תומוקמב .תולחזמ

 ואבש םיצעת ירחוסל וקפיס ןכו ,םיצעב ורחס םיבר םידוהי ; תודוספרב

 -יתב ושמש רשא ,םיתב רפסמ ףא ויה ;םהיכרצ תא תולודגה םירעהמ

 .םוקמה תא ודקפש םיצעה ירחוסל אטוז ןולמ

 ,םירלדנס ,םירפת ,םיחפנ ,םיעבצ ,םיטייח :הכאלמ-ילעב םג ויה

 תועש ודבע ,ןגרואמ היה אל הכאלמה-ילעב רובצ .םירחאו םיאנב ,םירגנ

 .הקוחדו הלד םתסנרפו תולבגומ יתלב

 .יתלשממה טפשמה תיבב רורבל רבדה אבוה ,םייוגו םידוהי וקלחנשמ

 ירכא ןיבל 'ץבול ידוהי ןיב להנתהש םימסרופמה םיטפשמה דחא

 התיה הקלחה .ןמיינה דיל הערמ תקלח לע תולעבה ןינעב היה ,הביבסה

 -תמחלמב ךא .םתולעב תחכוהל השיכר רטש םהל היהו םידוהיל תכייש

 העיבת ושיגה ,םייוגל רבדה עדונשמ .םש יא רטשה דבאנ הנושארה םלועה

 ,הלהקה ישאר ועגיש תועיגו םיבר םיטפשמ רחא .עקרקה לע תולעבל

 החמשה .התולעבל הרזחוה הקלחהו טפשמב הלהקה התכז ,םיבר םירוערעו

 ,םולשת אלל עפשב ונשי הערמו ,םיטפשמ לע תואצוהל ץקה -- הבר התיה

 .תפרב הרפ קיזחה הרייעב ידוהי תיב לכ טעמכ ירהו

 יפלו ,הרייעה בר ינפל האבוה והערל לארשיב םדא ןיבש הנבה יא

 .רבד םק וניד-קספ

 םמצע םידוהיה וליבגה ןכל ,ותלהק לע תלטומ התיה ברה תסנרפ

 תתמ ברה לבק םיתעל .ברה לצא קרו ךא תבשל תורנו םירמש תונקל

 תויחל 'ץבול לש הבר היה לוכי ךכ .ולצא ונידתהש םיתבה-ילעבמ

 .דובכב

 ןמזב ולגש םידוהיה הרייעל ורזחשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל

 לש תרוסמה יכרד יפל םהידלי ךנחל הנושארה םתגאד התיה ,תוברקה

 רשא ,"םידמלמ" תעד וציברה םהב "םירדח" תשר החתפתה .לארשי-םע

23 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 וישרפמו ך"נתה יליבשו דומלתה לש "תונטקה תויתואב" םיאיקב ויה

 ידומל טעמו תירבעה הפשה תא ףא ודמלש םידמלמ ויה .םהל םיריהנ ויה

 יביתנב שורדל קימעה רשא ,ץיבונמלק רזעילא 'ר תא ןאכ ריכזהל שי .לוח

 .ירבעה קודקדה

 ,ינרדומ רפס-תיב םיקהל הרייעה השרדנ ינלופה ןוטלשה ןגראתהשמ

 היהש "תוברת" רפסה-תיב םקוהו ולסוח םירדחה .הנידמה יקוחל םאתהב

 םיכמסומ םירומ .ןילופב "תוברת" רפסה-יתב לש תיצראה תשרל ףנוסמ

 .דסומה תא להנל אב ,ןויסנו עדי לעב להנמו רפסה-תיבב דמלל וחלשנ

 הנבנש חוורמו לודג ןינבב ןכש רפסה תיב .תירבע התיה האריהה תפש

 .הרייעה ידוהי י'"'ע

 ייוואמ שאר .תידוסי ,תיללכ הלכשה רעונה לבק ,דסומה ילתכ ןיב

 שירשהל ,לכל לעמו ,ץרא-ךרד םע הרות םידימלתל תונקהל היה םירומה

 .לארשי-ץראל הגרעהו ינויצה ןויערה תובבלב

 רעונה תועונתב ןגרואמה רעונה רפסה-תיב ןינבב ףסאתה םיברעב

 .לארשי-ץראל הילעלו המשגהל וכנחתהו ולעפ םהב ,ינויצה

 תחנה םויב ,רפסה-תיבב םישרמה סכטה תא 1925 תנשב ינא רכוז

 םירומה ;םילשוריב םיפוצה רה לע ,תירבעה הטיסרבינואל דוסיה-ןבא

 ,רפסה םע אוה לארשי םע ןה ,דמעמה לש הקומעה תועמשמה תא וריבסה

 תינקהל דוכי חנוה ,תינבנו תכלוהה ,תובאה ץראב .הרות אצת ןויצמו

 סנכהל ידכ קבאהל וילע היהש ,תויולג םיעבשב רזופמה םעה .הרות

 םע וגרזפתה סכטה רחאל .תירבע הטיסרבינוא םיקמ ,תואטיסרבינואל

 ."לארשיל תמיקה ןרקה" רובע תיבגמ ךורעל ,"הלוחכה הספוקה"

 השדחה תואיצמלו ,לארשי-ץראל הבהא ונב עוטנל חילצה רפסה-תיב

 לארשי תנידמ תמקהל תודוסיה תא החינהש תואיצמ ;ידוהיה םעה ייחב

 .תיאמצעה



 ץינשַארק ללה

 שטבול לטעטש שידיי א לאמא ןעוועג

 ,רעווש ןיימ טעמדיוועג

 .ל''ז שטיוועשיווייפ באז ןב בקעי-עשוהי 'ר

 לטעטש ץיא גַאט-רעמוז א

 רעזייה טימ ץאלפ-קראמ א ,ךעלעסעג רַאּפ א ,ןסאג עשידיי ףניפ

 ךייט רעד ; םייוג יד ןעניואוו'ס ואוו ,סאג עגנאל ןייא ךֶַאנ ;ןעמַארק ןוא

 טייטשאב םעד ןופ -- ,ףיוהלוש םעד סנסופוצ ךיז טלקיוו סָאוו ,ןאמעינ

 .לטעטש סאד

 ןופ קע ןייא ןיא לימ סיקסלעשטנעשוד ןבעגוצ ךַאנ ףראד ןעמ

 יד רעביא ךיז טבייה סָאוו ,ןאמעינ גערב םייב קאטראט םעד ןוא ;לטעטש

 --  ,ןעמיוק ןקידנרעכיור ךיז גַאט ןצנאג א ,ןצראווש ,ןגנאל ןטימ רעזייה

 .לטעטש ןופ קע רעדנא ןיא

 קידנעטש טגיל יז .סאג-סַאלש יד טמענראפ לטעטש ןיא ןאנביוא םעד

 םענייש ןטימ ךיז טסיירג סאג יד .עטרעקראפ ןייר א ןוא עטצופעגסיוא ןא

 ןוא רעזייה ענייש ,רעמייב עטגייווצעצ עריא טימ ,רעטסיולק םייב ןטרַאג

 ;שטיווַאניבאר ריד ; רעקייטפא רעד -- ,יקציווַאקיזייא :םיתבה-ילעב עבושח

 -שאר רעד -- ,קורב םייח ןוא ;רחוס-דלאוו רעד -- ,עכודַאלָאס לארשי

 .להקה

 ראפ טרַא ריא ןטערטפָא טינ ליוו ,ךַאנ ךיז טלגנאר טכאנ יד .רַאיאק

 רעבַא ,לטעטש ןרעביא ךַאנ טגיל שינרעטצניפ יד .גַאט ןקידנעמוקנַא םעד

 םעיינ א ןופ םוקנָא םעד ןַא טגַאז ןוא ךיז טדניצ ןרעטש-ןגרַאמ רעד

 .גָאט

 -טיירב א -- ,טלאטשעג א סיורא ךיז טלייש שינרעטצניפ רעד ןופ

 ןסע עברַאט א .רענייגיצ א יוו דיי רעטלטאפעצ-ץראווש א ,רעקיציילפ

 טשטעווקראפ טלאה טנאה עטכער ןייז ,לסקא ןפיוא ןעגנָאהעגנַא םיא זיא
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 יד רע טסיירעצ םיטש רעווַאסאב רעקיד א טימ ןוא ,שטייב עגנאל א

 ,ךעטסאפ רעשלטעטש רעד ,םינורג-השמ זיא סָאד .טייקליטש עקיגַאטראפ

 ,םינורג-השמ .יק עשלטעטש יד ןאמעינ םייב עשאפ ףיוא טביירט רעכלעוו

 רעשיפרַאד ,רעטנוזעג א יוו סיוא טעז ,ץראה םע ןא ,רעטבערגראפ א דיי א

 עטקאהעגפַא טדער רע ;עטסעפ א ,עבָארג א זיא םיטש ןייז ;רעיופ

 .ןשטנעמ א ןופ ןדייר סאד יוו ןעמורב א רעמ זיא'ס ;ןצאז

 ןופ סיורא ןלייא ,ןגיוא יד ךיז ןבייר רעבייוו ענעפַאלשראפ-בלאה

 םעד ןענעפע ךיג ןפיול ןוא שובלמ א סעפע ךיז ףיוא ןפאכ ,ןטעב יד

 ןוא ךיז ןענעגעגאב יק יד .וק יד ןביירטוצסיורא ,לאטש ןופ רעיוט

 ןעמינורג-השמ ןופ ןעמורב סָאד ,ןעקומ רעייז ךיז טגַארטעצ לטעטש ןרעביא

 .שטייב ןייז ןופ ןלאנק סָאד ןוא

 : טכאוורעד טַאה לטעטש סָאד

 ,ןשטנעמ ןופ גנוגעוואב א ןַא ךיז טביוה ךעלעסעג ןוא ןסאג יד רעביא

 ןטימ תירחש א ןפאכוצניירא ,ףיוהלוש םוצ רענעמ יד ןלייא סָאד -

 ןעמ סָאוו ,ןטשרעביוא םעד ביול א ןוא קנאד א ןבעגפַא ,ןינמ ןטשרע

 .גָאט א ךַאנ וצ טבעלרעד טַאה

 רעדער ןופ ןפאלק קיכליה א ךיז טגַארטעצ רעטעפש העש עפאנק א

 ןראפעצ סאד .קורב םענרענייטש ןרעביא סעווַאקדָאּפ עשידרעפ ןוא

 ןעיצ סָאוו ןדיי -- סעקינלעבאראק יד סרַאטוכ ןוא רעפרעד יד רעביא ךיז

 ,ןעמיואווש ,ןעמיוז ,סקאלפ םירעיופ יד ייב ןפיוקפיוא ןופ הנויח רעייז

 .ןטקידַארפ עכעלטפאשטריוודנאל ערעדנא ןוא רַאה-ריזח ,ךעלכלעפ ,רעייא

 ,ףייז : תורוחס ענעדיישראפ םירעיופ יד וצ ןעמ טפיוקראפ קיטייצכיילג

 ערעדנא .תואיצמ ערעדנא זוא ךעלעגיפש ,ךעלעמעק ,ךעלעבעווש ,ןעלדַאנ

 עטלא ןוא רעשעלפ ,םידגב ענעסירעצ םירעיופ יד ייב ףיוא ןפיוק רעדיוו

 ןופ ,הרוחס ראפ הרוחס ,לדנאה-שיוט א סע זיא לייטנטסרעמ .ןלאטעמ

 ךיז ןזַאל םיבצק יד ךיוא .ענעדירפוצ סיורא ןעייג םידדצ עדייב ןכלעוו

 ןוא יק ,ךעלבלעק ןפיוקוצפיוא רעפרעד יד רעביא ןגַאוו ןוא דרעפ טימ

 ןופ םינצבק יד ראפ שיילפ עטסקיליב סָאד -- לספעש א ךיוא לֶאמא

 .לטעטש
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 -ילעב יד דרעפ ערעייז ןגַאי ןשטייב יד ןופ ןלאנק קיכליה א טימ

 ןיא .קַאדעראווַאנ טָאטש-זיירק רעקידתונכש רעד ןיא ןרָאפ עכלעוו ,תולגע

 : ןרישזאסאפ עקידנעלמירד-בלאה אנ ,עטעילוטעגנייא ןציז רענעגעוו יד

 יד ראפ תורוחס ןפיוקנייא טָאטש"זיירק רעד ןיא ןרָאפ ייז ןופ עקינייא

 עקיבלעז יד ףיוא ןדַאלעגנַא ןעגנערב סָאד עקאט רעטעפש ]וא ךעלמערק

 ןיא רעדַא ,ראטקַאד ןרעסערג א וצ ןרַאפ -- ,ונילע אל -- ,ערעדנא ;ןרופ

 .טָאטש-זיירק רעד ןיא טמא ןש'הכולמ א

 -קיטפערק םעד וצ רעקירעהעגנָא ןא -- ,ןעלרא ייב ןגַאוו ןיא

 -יילאקאב רעד ,לסַאי בר טציז -- ,סעשטיווַאדידעי יד ןופ םאטש ןטנוזעג

 .ךעקעל-קינַאה לקיטש א טימ ץראה סָאד רעטנוא ךיז טפאכ ןוא ,רעמערק

 גָאטראפ ןופ ןיוש ליוו ןוא רעמערק-ךוש רעד ,םייח-םהרבא טציז םיא ןבענ

 םייח-םהרבא .קיטילַאּפ ןגעוו סעומש א ןיא ןעלסָאי בר ןעיצניירא ןַא

 רעטנערבראפ א ןרַאוועג זיא לסָאי בר זוא ,טסינויצ רעסייה א זיא

 -ליואוו רעד ןענעכדש ןעמונעג ךיז טֶאה רעטכָאט ןייז וצ טניז ,קינהדוגא

 טזַאל לסָאי בר .רעוט רעש'הדוגא רעוויטקא ןא -- ,יקסלַאדַאּפ רענרעל

 ךעקעל םעד ןסאלעג ךיז טייק רע ,סעומש ןייק ןיא ןעיצניירא טינ ךיז

 .זָאנ ןרעטנוא סעפע טמורב זוא

 קירוצ טרַאפ סָאוו ,םעדייא רעשטבול רעגנוי א ךיוא טציז ןגַָאוו ןיא

 רעטנערבראפ א זיא רע .לטעטש םעניא ךוזאב א ְךֶאנ ,עשראוו ןייק םייהא

 ןייז ןדַאלוצסיוא רשוכ-תעש א טציא טָאה ןוא הדוגא רעד ןופ רענגעק

 טציהעצ ,סעומש םעניא ןיירא ךיז טשימ רע .הדוגא רטד ןגעק ןרָאצ

 ."רעלק ןצראווש" זפיוא רעייפ טימ טיש ןוא דיז

 םעניא ןיירא טינ ךיז טשימ רע ,טגייווש ,הלגע-לעב רעד ,לרא

 טמענראפ עיסוקסיד יד ןעוו רעבַא .ןרישזאסאפ עבושח עכלעזא ןופ סעומש

 שטייב רעד טימ לאנק א גנילצולפ רע טיג ,רענעט עכייה רָאג ףיוא ךיז

 ןוא רעטיצ א ןביג ןרישזאסאפ יד זא ,לוק אזא טימ 'ָאיוו" עקוה א ןוא

 םיא זיא'ס סָאוו האנה טַאה רע ,ךיז טלכיימשעצ לרא .ןגיוושטנא ןרעוו

 א ענעשעק ןופ סיורא טמענ רע .,"פעקציה" יד ןליטשנייא וצ ןעגנולעג

 טלָאוו רע יוו ,ןרישזאסאפ יד ןייא טלייט ןוא סערדַאי עסייוו ןפיוה
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 ,רוטאנ רענייש רעד ןופ האנה רעסעב סטָאה ןוא טגייווש ,טסע :סטגַאזעג

 .ךייא םורא סָאוו

 יד ןיא .ןטאטשראוו ןוא ךעלמערק יד ףיוא ךיז ןענעפע לטעטש ןיא

 סֶאְוו ןישאמ-סערפ א ןיא סקאלפ םעד ןעמ טסערפ סרעלכייפש-סקאלפ

 ,ענליוו ןייק ןקישפָא םוצ עטיירג ,ךעלקעפ עקיטנאק-ריפ סיורא טפראוו

 .גנולייטפַא ריא לטעטש ןיא טַאה עכלעוו ,טפאשלעזעג-סקאלפ רעד וצ

 יזןעפערט" סָאד ,פאלק-פילק שימטיר א ךיוא ךיז טרעה סרעלכייפש יד ןופ

 .תלוספ םענופ פַא םיא ןקינייר ןוא סקאלפ םעד סעטרעיופ סיוא

 -צימ טנאיצילאפ רעד ,רעשרעה א יוו ,ךרוד טנאפש לטעטש ןרעביא

 טכלאקעגּפַא ןענייז רעזייה יד יצ -- ,טרעטשינ ןוא טכוז רע .יקסווַאק

 יד ןיא סקעבעג סָאד יצ ןוא טרעקראפ זיא קורב רעד יצ ,סייוו ףיוא

 ןייז זומ ןליופ תוכלמ ןיא .קעדוצ םענרעזעלג ןרעטנוא טגיל ןעיירעקעב

 ןעמ טכאמ לֶאמטפַא .עטַאלז א ןעמ טלָאצ ,טינ זעוו ,שינעיגיה ןוא ןייר

 די סטנאיצילַאּפ ןיא עבטמ ערענעלק א ןבעגניירא ךרוד רעקיליב ראפ סע

 .ןיירא

 קישטרעפ םהרבא :טנגוי עשלטעטש יד ךיז טפערט ץאלפ-קראמ ןפיוא

 עקסַאי ,שטיוואנאמלאק ,שטיווַאשווַאמ דוד ,הרש רעטסעווש ןייז ןוא

 יד ,יקסוועשטשופאק עילָאפ ,יקסנאלפאק רעדירב יד ,שטיווָאדידעי

 -- םירוחב יד ןופ בור סאד .ערעדנא ןוא שטיוועלעוויק עטַאמ ,סניכפיל

 סנייא ןוא סנייא ךיוא ךעלדיימ יד ; עטיובעג-שיטעלטא ,עטנוזעג ,עכיוה

 ןוא םורא ךיז טיירד טנגוי יד .ענייש ןוא עטנחאב ,"עטקַאטעגפַא" יוו

 ןייק אטינ ,הסנרפ ןייק אטינ ,טעברא ןייק ָאטינ .ןֶאט וצ סָאוו טינ טַאה

 .ןגרַאמ ןפיוא ןטכיזסיוא

 טלעוו רעד ןיא םתס טסעומש ןעמ ןוא לצנערק א ןיא ןעמ טייטש

 ,עקינעי יד ןביירש סע סָאוו ,רעביא טיג'מ ןוא ןציוו טלייצרעד ןעמ .ןיירא

 טימ ןַא טמוק ינלעקיפ השמ .לארשי-ץרא ןזייק ןעוועג הלוע ןבָאה עכלעוו

 ןגעוו ךיז טדערעצ ןעמ ןוא גנוטייצ א ןעמ "טפאכ" .ןעגנוטייצ לקעפ א

 -עשעג ךַאנ טגַאי שינעעשעג ,עטסנרע ןא זיא טייצ יד .קיטילַאּפ טלעוו

 -- שטיווַאדידעי עקסַאי .גנולעטש א טמענ טנגוי רעשטבול יד ןוא ,שינע
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 םיטש ןייז טימ טרענוד -- ,טמיטשעג שיטסינויצ-קניל ,זיר א גנוי א

 ,המחלמ א וצ ןעמוק טעוו'ס ביוא זא ,טרעכיזראפ רע ; ןטסישאפ יד ןגעק

 טקוק לייוורעד ןוא .טלעוו רעצנאג רעד ףיוא םזילאיצַאס רעד ןגיז טעוו

 טעוועטסופ סָאוו ,לכלעטַאה סעמאמ ןייז ןיא טסאג א ףיוא ןגיוא יד סיוא רע

 .רָאי ץנאג א טעמכ

 -- טאטשראוו ןייז ןופ סיורא ךיז טפאכ ,רעדיינש רעד שטיוועיעסווַא

 ; עכעלטנגוי לצנערק םוצ וצ טמוק ןוא -- ןפיולטנא טינ טעוו טעברא יד

 סיורא טגַאז ןוא גנוטייצ ןופ טנעיילעגסיורא ןבָאה ייז סָאוו ןסיוו ליוו רע

 ,רוחב רעקיאור ,רעליטש א ,יקסוועשטשופאק לסָאי .גנוניימ ענעגייא ןייז

 -עגייווש א וצ ךיז טרעה ןוא ןייגוצ ךיוא טמוק ,"טקנילעגסיוא" זיא סָאוו

 ךאמ א קידלוטב רע טיג ,ןעמעלא טרעהעגסיוא .סעומש םוצ רעקידוו

 ןלעוו עקירעזדנוא -- :ץאז ןצרוק א ןיירא טפראוו ןוא טנאה רעד טימ

 רע ןוא טקידנעעג עיסוקסיד יד זיא םיא ראפ !ןכיילגסיוא ץלא ןיוש

 .טאטשראוו-רעדיינש ןייז וצ קעווא טלייא

 רימָאל ַאט ,ענעשעק ןיא ןשַארג רַאּפ א אד זיא'ס ביוא ,הרבח --

 ןרענליוו וצ ךיז ןזַאל עלא ןוא ,קישטרעפ רַאפ טגייל ,דראיליב ןליפש ןייג

 .דראיליב ןליפש ןארַאטסער ןיא

 ןושרג ןוא סניוועל השמ ךיז טניפעג סָאלש ןטלא ןטימ תונכש ןיא

 ןופ ןשיור סָאד אד ךיז טגַארט גָאט ןצנאג א .קאטראט סיקסוועשטשופאק

 ןביירטוצ רעהא טגנערב ןעמ סָאוו ,רעצעלק יד ןגעזעצ עכלעוו ,סרעטאג יד

 טרַא רעקיצנייא רעד זיא סָאד .עשטשופ רעקַאבילאנ רעד ןופ ןטילפ טימ

 ןופ םעטַא רעקידטעפמיא רעד שממ ךיז טרעהס ואוו ,לטעטש םעניא

 ןטליש ,ןעיירש ייז ,ךייט ןופ רעצעלק יד סיורא ןעוועשאוו םייוג .טעברא

 רעד .ךיוה רעד ןיא טסקאוו רעצעלק עפוק יד ןוא ןעמאמ רעד ןיא

 ; טעברא רעד ןופ טציהעצ זיא יקסוועשטשופאק ןושרג רעטיובעג-שיטעלטא

 םייוג יד ןופ ּפָא טינ טייטש ןוא ןלעפאב טיג ,טעוועדנאמַאק ,טיירש רע

 ןא רענעסאלעג א ,ןיועל השמ ףתוש ןייז .רעצעלק יד ןפעלש םייב

 ץלא טביירשראפ ןוא ץליהעג סָאד טסעמ ,קידתומיענב טדער ,רעלעדייא

 .עלעכיב א ןיא
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 ,ןעמיווש ,ןדַאב ןאמעינ םוצ סיורא לטעטש סָאד ךיז טזַאל גָאטימכַאנ

 ןפיוא ןוא ,סופוצ ןאמעינ םעד רעבירא טייג טנגוי יד ."רעטפאלק גייל"

 ,רעדיוו ,עקינייא .סעקנַאל יד רעביא ןפיול ךיז ןעמ טזַאל טייז זטייווצ

 קעווא ךיז ןזַאל ןוא עקדַאל א םייוג יד ייב ןשַארג רֶַאּפ א ראפ ןעגניר

 למיה רעד ,טכאנ יד וצ טלאפ סע ןעוו ןוא .ןאמעינ ןרעביא גנאזעג א טימ

 םעניא ּפַא ךיז טלגיפש ןוא טכייל הנבל עלופ יד ןוא טנרעטשעגסיוא זיא

 עריא רעטנוא לארשי-ץרא ןיא זיא ןעמ זא ,סיוא ייז ךיז טכאד ,רעסאוו

 תולילה םיפי המ" :גנאזעג א ךיז טגַארטעצ ןאמעינ ןרעביא ןוא ,ןעלמיה

 ."ןענכב

 .ןאבניילק יד ןצכַא ןוא ןצכערק א טימ ןַא טמוק ,ךיז טצעז ןוז יד ןעוו

 עלא -- ,טלופראפ טרעוו ,לכלאזקַאוו םוצ טריפ סָאוו ,סאג-סַאלש יד

 ,םתס רעוו ,שטנעמ ןטנעַאג א ןענעגעגאב רעוו :ןאב םוצ ךיז ןזַאל

 ןוא ןגרַאמ ףיוא ןזטראוורעד טינ ךיז ןעק'ס רעוו ןוא ,טייקירעגיינ סיוא

 ןוא ,ןאב ןטימ ןֶא טמוק סאאוו ,ווירב א ןעמענפַא לעטש ןפיוא עקאט ליוו

 שטָאכ ,רעטעפש טונימ עכעלטע טימ סע טלייטעצ קינלאשטאנ-טסַאפ רעד

 .ןיהעש-טמא עלעיציפַא יד ךאנ גנאל ןיוש זיא'ס

 -פַא טינ זיא לטעטש סאד זא ,ןשטנעמ יד טנָאמרעד ,ןאבניילק יד

 ןעמ זא ןוא ;ןשטנעמ ןוא טעטש טרַאד ןאראפ ;טלעוו רעד ןופ ןסירעג

 ןוא ןאבניילק ןפיוא גַאטראפ סנגרַאמוצ ףיורא ךיז ןעמ טצעז ,רֶאנ ליוו

 געוו רעד ןפָא זיא טרַאד ןופ ןוא ,עינלעיָאווַאנ זיב טקעריד טרַאפ ןעמ

 .עשראוו ןוא ענליוו ןייק

 א ןופ ערעשטעוו יד טייטשאב לֶאמא -- ,ערעשטעוו ןסעגעגפַא

 א טימ גירעה א ןוא ץכעלַאש טימ לפַאטראק ןופ לֶאמא .קינפורק ןקיכלימ

 ירעלטעשז" לקיטש א ןופ ךיוא לָאמא ;ןעקנירטראפ םוצ עירָאקיצ לזעלג

 ףיוא ךיז ןעמ טצעזעצ ,ןייש זיא ןסיורד ןיא ביוא ןוא .ייט טימ טשרואוו

 טימ ךרוד ךיז טסעומש ןעמ ןוא טפול עשירפ טפעש ןעמ ,סעקינאג יד

 .םינכש יד

 "עלעדנעמ" יד :ןעמונראפ ן'העש-טנווָא יד ןיא זיא טנגוי יד

 !רעטנוא ,זיירקמארד רעד ;רעכיב טייב ןעמ ןוא ןפָא זיא קעטַאילביב
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 -עטשראפ עיינ א ןייא טריטעפער ,(שטיוועלומש) סעמעכ רעטלא ןופ ישזער

 -זיירק ןופ רעייטשרַאפ א ןעמוקעג טנייה דָארג זיא "ץולחה" ןיא ; גנול

 -רמושה" ןופ לאקַאל ןופ .סעומש א סנייז סיוא טרעה ןעמ ןוא טעטימָאק

 ,ןיירא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב גנאזעג קיכליה א ךיז טגַארט "ריעצה

 יד ןצנאט םייב סיפ יד ןופ ןעפוט סַאד .ןיוש ןפָאלש עלא טעמכ ןעוו

 יוו ךיז טנָאמרעד ןעמ ;רוד ןרעטלע םעד טרעטנימ ןוא טקעוו סארַאה

 טצפיז .ןצנאט ךיוא טגעלפ-ןעמ ןוא גנוי ןעוועג ךיוא לֶאמא זיא ןעמ

 :וצ ןעמ

 ? ןרָאי עקילַאמא יד ןעמ טמענ ואוו ,וינעטָאג יוא -

 טצלירג סיורא ךוטַאק א ןופ ואוו-ץעגרע .לטעטש זיא ןרָאוועג ליטש

 ןעק ןוא טייקליטש עקיטכאנ יד טגעז -- !רישט ,רישט ,רישט -- לירג א

 ןופ ןעקוירכ סַאד ךיז טגַארטרעד ןלאטש עשייוג יד ןופ .ןגעזעצ טיג יז

 םיריזח יד -- ,קיאור ןפַאלש םייוג יד !וירכ ,וירכ ,וירכ -- םיריזח יד

 ,הסנרפ ןגעוו ןעמולח -- ,קיאורמוא ןפָאלש דיי .ור יד ייז ןביג לאטש זיא

 עטוג ןגעוו ,רעדניק יד ראפ דומיל-רכש ןוא רעטכעט ראפ ןדנ ןגעוו

 טימ םייוג יד זגעוו ןוא ,ןיירא "די" ןיא ןעמענ עכלעוו ,ןטנאיצילַאּפ

 ריזח רענילרעב רעד יוו ייז ןעקוירכ סנטצעל סָאוו ,םיריזח ערעייז

 /'! דישז ,דישז ,דישז" -- תולוק-ולוקב

 ףיוא רעכעד ענלדניש ןוא ענעיורטש טכיילאב ,ּפַארא טקוק הנבל יד

 יד טעמוא טימ ןא טסיג ןייש עכיילב-לעג ריא ןוא רעזייה עשידיי

 .לטעטש ןופ ךעלסעג ןוא ןסאג עטקידיילעגסיוא

 טפאשרעה רעשיטעווַאס רעטנוא

 -פיוא יד טכארבעג אידאר יד טַאה ,1939 ,רעבמעטפעס ןטשרע םעד

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןגעוו ,העידי עקידנעלסיירט

 א רַאנ לטעטש ןראפ זיא המחלמ יד ןוא ,געט רעבירא ןענייז סע

 ןעמוק ןעגנוטייצ יד .טכיירגרעד טינ ךַאנ יז טַאה רעהא -- ,ףירגאב רעטייוו

 טינ ןעק ןעמ -- ,לבלובמ ןענייז ַאידאר םעניא תועידי יד ;ןַא טינ ןיוש
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 ןוא טיוט טייז ,סיוארַאפ טייג שטייד רעד .תמא םעד ייז ןופ ןייגרעד

 סעפע זיא'ס ; הלפמ רעכיג ןייז ןיא ןעמ טביולג לטעטש ןיא ןוא ןברוח

 לייוורעד !םיא ןגעק ךיוא ןפמעק ךיירקנארפ ןוא דנאלגנע זא ,טייקיניילק א

 .גנורעדנע םוש ןייק ןַא טעמכ ,לאמרַאנ ןבעל סָאד ךיז טייג

 ןיא טפיולטנא ייצילָאּפ יד ! לטעטש ןיא גנורעדורעצ א -- גנילצולפ

 יד .ןטנעמוקַאד יד ןענערבראפ וצ טינ וליפא טוייוואב ,קינאפ סיורג

 זא ,דוס א ןעיורטראפ יקסווַאקצימ ןוא שטיוועקשיצנארפ ןטנאיצילָאּפ

 ,רעצרעה יד טרעטיצעצ העידי יד ךיז טרעטנעענרעד יימרא עטיור יד

 רעד וצ ףוס א ןעמוקעג זיא'ס :דיירפ ןופ טושפ ךיז טעינילכראפ ןעמ

 -יטנא ,רעשיליופ רעטסאהראפ רעד וצ ףוס א ,רקיע רעד ןוא ,המחלמ

 .טפאשרעה רעשיטימעס

 .םענייק טינ ןעמ סטעז לייוורעד ןוא רעבירא ןעייג געט עכעלטע

 יד ןעז וצ  קירעגיינ ןיוש זיא ןעמ .טכאמ אא ןֶא זיא לטעטש סָאד

 .טינ ךיז ןלייא ייז זא ,סיוא טזייו ,רעבַא ,רעיירפאב

 עגנאל ןיא ,טייל עטרידנומ רַאּפ א לכה-ךס .ָאד ייז ןענייז טָא ןוא

 -- רעמינפ יד ןוא לוויטש עסיורג ,ןסאפ עטיור טימ ןעלטיה ,ןלעניש עיורג

 טנגוי יד .ךיז טשוק ןעמ ,םורא ייז טימ ךיז טפאכ ןעמ .לכיימש ולוכ

 ןוא .ןלייצרעד ייז סַאוו ץלא קיטשרוד טגנילש ,ייז ןופ פָא טינ טערט

 םעד ןרעדליש ןוא ןלייצרעד וצ ףיוא טינ ןרעה ,עטרידנומ יד ,ייז

 טליפשעצ עיזאטנאפ יד ,ןעילג ןגיוא יד .ןבעל ןשיטעווַאס ןכעלקילג

 ןוא ,ןעמעלא ראפ ןעמוקעג טציא זיא'ס טייצ עקיטכערפ אראס --:ךיז

 .טנגוי רעד ראפ -- ,עקאט רקיע רעד

 םייוג ןוא ןדיי -  ,גניטימ א רֶאּפ טמוק שרדמה-תיב ןסיורג ןיא

 ,שטיוועשַארַאד -- טכאמ רעיינ רעד ןופ רעייטשרַָאפ א טדער סע .ןעמאזוצ

 גנורעדירבראפ וצ טפוה רע -- ,עווָאקסערעוו ףרַאד ןופ רעקימאטשפַא ןא

 ןוא ,ןדע-ןג ןשינילאטס זגעוו טלייצרעד רע ; ןדיי-טינ ןוא ןדיי  ןשיווצ

 ,ירעקלעפ יד ןופ ןטאט" ןראפ יירשעגסיוא אררוה א טימ טקידנעראפ

 .ןילאטס שטיווַאנָאיראסיוו ףיסָאי

 .לוש ןופ טנעוו יד ןשיווצ רעפטנע ןא פא טכליה !אהרוה !אררוה
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 טיירש רעוו -- :ור רעייז ןופ ךיז ןקעוו שדוק-ןורַא ןיא הרות-ירפס יד

 ןוא ןרעטיצ רעטצנעפ יד ןיא ןביוש יד ? שדוק"-םוקמ א ןיא יוזא סע

 ןעשטרוק ייז זא ךיז טכאד ,שדוק-ןורָא ןרעביא םיבורכ עטצינשעג יד

 .ןקילב עשייוג עקיכעטש ליפיוזא רעטנוא רענעלק ןרעוו ,ןייא ךיז

 טילפ א -- שטיווַאנייר לוואז גַאגאדעפ ןוא רעביירש רעד ,רבח זיימ

 טסייוו וד -- :רימ וצ ּפַא ךיז טפור ,טמיטשעג שיניצ ,לטעטש םעניא

 זיא'ס -- ? ןעמַאנ סנילאטס ןענָאמרעד ןכַאנ אררוה טיירש ןעמ סָאווראפ

 .(טכעלש זיא רע) !ער-אוה :שיאערבעה ךַאד

 טכאמ עשיטעוואס יד טקידנעראפ לייוורעד ךיז טַאה גניטימ ןטימ

 זיא ץלא ןוא ןבילבראפ טרַאד זיא שטיוועשַארַאד רַאנ .לטעטש ןיא

 .ןטלא םייב ךַאנ קיפיולרַאפ

 -'תוברת" רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ לייוורעד זיא גנורעדנע עקיצנייא יד

 ןביוהעגנָא ןעמ טַאה ןטַאבראפ גנערטש זיא ךארפש עשיאערבעה יד :לוש

 רעד -- סרערעל עיינ ןרַאוועג ןעמונעגוצ ןענייז סע ; שידיי ןיא ןענרעל

 -רעשיגַאגאדעפ רעד ןרַָאוועג זיא שטיווַאנייר לוואז ןוא -- םיטילפ רקיע

 ןעמ טָאה ,ןעוועג טינ ןענייז רעכיברעל ןייק .("שטואוואז") רעטייל

 לוואז טימ סעיצקעל רוטארעטיל יד .ןטסקעט עגעבירשעג ןופ טנרעלעג

 רעקידהמשנ רעפיט ןופ ן'העש ןעוועג רעדניק יד ראפ ןענייז שטיוואנייר

 רעשידיי רעד ןופ ןכאילש יד ףיוא טריפעגמורא ייז טָאה רע .גנובעלרעביא

 םולש םעד טכאלעג ;עשטאלק סנדייז םעד טימ טנאפשעג ,רוטארעטיל

 ןדימש ךיז טנרעלעג ןצרפ ייב ןוא ;רעטכעלעג ןשירעזיילרעד ןשימכילע

 .טייק רענעדלַאג רעשידיי רעד ןיא תודימ עטוג יד ןופ זעגניר יד

 ךארפש עטקיטכעראבכיילג א זיא שידיי סָאוו ,טיירפעג ךיז ןעמ טַאה

 ןיא ןעד טַָאה רעוו .גנוציטשרעטנוא רעש'הכולמ רעלופ ןופ טסינעג ןוא

 ,1940 ,רָאינרעל םעיינ םוצ זא ,ןלעטשרַאפ ךיז טנעקעג געט עטשרע ענעי

 ןגיילרַאּפ ייז טעוו ןעמ ןוא ןרעמלע יד ןופ הפיסא ןא ןפור ןעמ טעוו

 ןעלדנאווראפ ןוא שידיי ןענרעל וצ ןרעהפיוא לֶאז לוש יד זא ,ןסילשאב וצ

 .לוש רעקירַאי-10 רעשיסור א ןיא יז

 טמיטשאב ןיילא קלָאפ סאד" ואוו ,דנאלנטעוואס ןיא ךיז טריפ סע ייוו
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 דיי א -- ,אקפופ רעטסוש םעד טיירגעגוצ טוג אד ןעמ טַאה ,"לרוג ןייו

 יקלאפ ןופ רעייטשרַאּפ" רעתמא רעד ,רע ןוא -- ,רעיירש א ,ץראה-םע ןא

 עשידיי ןייק טינ ףראד ןעמ זא ,טנשרדעצ ךיז טָאה ןוא ןענאטשעגפיוא זיא

 רֶאנ ןענרעל ןלָאז רעדניק ערעודנוא זא ,ןליוו ןרעטלע רימ" !ןיינ ,לוש

 -- "? ןגעק זיא רעוו" :ןַאטעג גערפ א רעציזרַאפ רעד טָאה !"שיסור

 ,ךיז ןבָאה רעגניפ יד .ראפעג ןוא גנואַארד טימ טקעמש סָאוו ,עגארפ א

 טינ ךיז טַָאה טנאה ןייא ןייק רעבָא ,ןטסיופ ןיא טלייבעג ,תמא ןא סָאוו

 ,לושלטימ רעשידיי רעד ןופ ףוס רעד ןעמוקעג זיא יוזא .ןגעק ןבייהעגפיוא

 .לוגליג ןשיסור םעיינ א ןיא רעבירא זיא לוש-"תוברת" ענעזעוועג יד

 עשידיי ןופ ףוס רעד -- .שטבול טזַאלראפ טַאה שטיווַאנייר לוואז

 -ראפ טימ רע טַאה ,ןבעל ןלאנָאיצאנ-שידיי ןופ ףוס רעד ךיוא זיא ןלוש

 .גנונעגעזעג רעזדנוא ייב ןַאטעג גאז א גנורעטיב

 ןיא :ןרַאוועג הלודגל הלוע שטבול זיא ,1940 ,לירפא ןטשרע םעד

 רעטנעצ רעשיטילָאּפ ןוא רעוויטארטסינימדא רעד ןרַָאוועג יז זיא גַאט םעד

 ןעמונעגמורא טָאה סָאוו ,ןאיאר רעשטבול םענעטינשעגוצ יינ םעד ןופ

 -עינגעיג ,סרַאצש רעביא ,עשטשופ רעקַאבילאנ רעד ןופ חטש ןקיזיר א

 ,שטיוואכאל ףרַאד ןזיב ,שטיווענעז ,עוואקסערעוו ,שטיטאלעד ,שטיוו

 .ןאמעינ עטוה-זַאלג רעד ןופ טייוו טינ

 -דנעצ ,ןגער א ךַאנ ןעמקיואווש יוו ,ןעמוקעגפיוא ןענייז לטעטש ןיא

 טעטימַאק-ריפסיוא רענַאיאר רעד לכ-םדוק .ןעַארויב ןוא ןטמא רעקיל

 ,טנוזעג ,גנודליב ,ןרעייטש ןוא ןסנאניפ :ןעגנולייטפָא ענייז עלא טימ

 ןוא גנורינאלפ ,קיטסיטאטס ,טפאשטריוודנאל ,טפאשטריוודעלאנומַאק

 -ראפ ןופ ןעגנולייטפָא ןרַאוועג טנפעעגפיוא ךיוא ןענייז סע .ערעדנא

 "אנרעשזטַָאגאז" :יוו סעיצאזינאגרַא ןוא ןטסערט עש'הכולמ ענעדייש

 -ראפ תוקרי ןוא לפָאטראק) "שטשַאווָאַאדַאלפ" ,(גנוטיירגראפ רענרעק)

 -בערטַאפ ,"אנינשופזויִאס" ,(גנוטיירגראפ סקאלפ) "ןֶאילטָאגאז" ,(גנוטיירג

 -סעל"  ,קנאב-הכולמ  ,"גאזמַאקראנ" ,(לדנאה רעוויטארעפַאָאק) "'זויָאס

 טַאה סאוו ,"טאניבמָאקדינשטינלעמ" ,טסערט עיצקודַארפ-ךלימ ,"וואלפס
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 טאניבמָאק ערטקעלע ןוא ץלֶאה ,ןַאיאר םעניא ןלימ עלא טקינייאראפ

 ןוא ,ץילימ ,טכירעג א ,(עיצנאטסארטקעלע יד ןוא יירעלַאטס ,קאטראט)

 .סעיצאזינאגרַא ןוא ןעַארויב ערעדנא ייר עצנאג א

 - טאר ןשלטעטש ןופ ארויב יד ןבעגוצ ןעמ ףראד וצרעד

 ,רעציזרַאפ סלא יקסוועשטשופאק לסָאי טימ ,"טעווַאס יווַאקשטעטסעמ"

 ןוא עשיסור א -- ןלושלטימ 2 ;לטעטש ןופ רעטסיימרעגריב .ג .א

 -אטאלובמא ,לֶאטיפש ,לעטַאה א ,אניק א ,קעטַאילביב א ;עשיסורסייוו

 ייוצ רעביא טימ ,עיצאזינאגרַא-רעשעלרעייפ עלענַאיסעפַארפ א ;עיר

 ןייא ,ןארַאטסער א ; םייוג ןוא ןדיי -- רעשעלרעייפ עטלַאצעג קילדנעצ

 א ;םערק-זייא ןוא ןעקנארטעג עטלאק ןופ קסָאיק ןייא ,םֶארק-זייפש

 -רעפ ,ליטסקעט ,ךיש ,יירעטנאלאג) תורוחס ענעדיישראפ ןופ םָארק

 ךרוד טריפעגנַא -- ,"וואלפססעל" ןופ םִארק א ,קייטפא ןא ; (עירעמופ

 טלייטעגוצ טַאה סָאוו -- ,יקסוועשטשופאק ריאמ ןוא עילָאּפ רעדירב יד

 ןוא ךעלכלעפ ןופ טקנופ-ףיוקפיוא ןא ;סעקינטילפ יד ראפ תורוחס

 יד ראפ לייא ןטריניפאר טינ טפיוקראפ טַאה סָאוו םָארְק א ;רָאה-ריזח

 ,לפַאטראק ,רענרעק) ןטקודַארפ גנוריגער רעד ןלעטשוצ ןכַאנ ,םירעיופ

 רחוס-סקאלפ רענעזעוועג רעד טעבהאעג טַאה טרַאד -- ,(.א.א סקאלפ

 ; ןטנעמורטסניא עשילאקיזומ ןוא רעכיב ןופ םֶַארְק א ; שטיווַאדידעי דוד

 זיא ןוא סענאוו טימ טאטשעגסיוא ןרַאוועג זיא דאב יד ;יירעקעב א

 ןעמיואווש טריניראמ טָאה ןעמ ואוו ,לקירבאפ א ; גַאט ןצנאג א ןפָא ןעוועג

 עניבארג ןופ טכורפ ערעיוז יד) ,סעניבארג ןופ ןייוו טעבראעגסיוא ןוא

 ןענייז ךיוא | ; שטיוועשיווייפ לבייל-לאומש ךרוד טריפעגנַא ,(רעמייב

 םירעיופ יד סָאוו ,ןסנירג ןוא לפַאטראק ,רענרעק ןופ ןעניזאגאמ ןעוועג

 .הכולמ רעד ראפ טלעטשעגוצ ןפוא גנאווצ א ףיוא ןבָאה

 ,ןעמַארק ןוא ןעניזאגאמ ,ןעגנומענרעטנוא ,ןעַארויב עלא יד ןיא

 טלעפעגסיוא טושפ ןבָאה'ס -- ,ןשטנעמ רעטרעדנוה טעברא ןעמוקאב ןבָאה

 א ןרַאוועג זיא שיסור לסיב א טנעקעג רַאנ טָאה'ס רעוו .טנעה-סטעברא

 ןעמוקעג םירעיופ עגנוי זענייז רעפרעד עקימורא יד ןופ וליפא .רעטמאעב

 רעטלאהכוב-טפיוה רעד ןעוועג זיא יקסרעפ השמ .לטעטש ןיא ןטעברא

 .ןָאיאר ןצנאג ןיא לדנאה ןטימ טריפעגנַא טַאה סַאוו ,"זויַאסבערטַאּפ" ןופ
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 ןוא םירוחב עשידיי 15--16 םורא טעבראעג ןבָאה ארויב ןבלעז ןיא

 ןסנאניפ ןופ רעטלאהכוב-טפיוה ןעוועג זיא שטיווָאקציא סאנַאי .ךעלדיימ

 .טמא-ןרעייטש ןוא

 ךיז ןבָאה ,םייוג ןוא ןדיי ,סרעפעטש ןוא סרעטסוש ,תוכאלמ-ילעב יד

 ןפרַאווראפ ןעוועג זיא סָאוו ,(לעטרא) וויטארעפַאָאק א ןיא טריזינאגרַא

 עדייב ןופ רעציזרַאפ רעד .רעדיינש יד ךיוא עבלעז סָאד .טעברא טימ

 .ןיוועל עווַאיל רעפעטש רעד ןעוועג זיא ןוויטארעפַאָאק

 ןריפ םייב טעבראעג ןבָאה רערַאפ-ףרַָאד לייט א ןוא תולגע-ילעב יד

 ןכלעוו וצ ,שטיווָאנאראב טָאטש-זיירק רעד ןיא סעזאב יד ןופ תורוחס יד

 -טריפס רערימ ןופ ןפנַארב ןעגנערב םייב ,טרעהעגנַא טָאה ןַאיאר רעד

 עכעלטפאשטריוודנאל עטלעטשעגוצ יד ןריפרעביא םייב ךיוא יוו ,יירעיורב

 .עינלעיָאוואנ עיצנאטס-ןאב רעד וצ ןטקודַארפ

 ןיא ןבַאה ,1940 ,רעבמעטפעס ןופ קיטסיטאטס רעלעיציפַא ןא טיול

 טנכערעגניירא ,ןדיי 1500 ךרעב ,םעד ןופ ;ןשטנעמ 2115 טבעלעג שטבול

 .ןטנגעג עשיליופ שטייד ןכרוד עטריפוקַָא יד ןופ םיטילפ עשידיי 35 יד

 רעקינכעט ,םיריוטקַאד ,ןרענישזניא ,סרערעל ,סרעביירש -- ,ייז ןשיווצ

 .ןטסילאיצעפס ערעדנא ןוא

 ,ןשטנעמ עשיטעווַאס 200 א טניואוועג לטעטש ןיא ךַאנ ןבָאה'ס

 ןוא ןטמא עלא יד טימ טריפעגנַא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ךס א ייז ןשיווצ

 עשיאייטראפ יד ןיא טעבראעג טַאה ייז ןופ בור סאד .סעיצאזינאגרַא

 -ייטראפ | .ד.וו.ק.נ ,ייטראפ רעד ןופ טעטימַָאק-ןאיאר | ,סעיצזטיטסניא

 אד יאדכ .א.א "לֶאמָאסמַאק" ,"םיכאיוואַאסָא" ,"טאמַאקנעיִאוו" ,טעניבאק

 זיא ,איטאק -- "לָאמָאמסַאק" ןופ ןיראטערקעס יד זא .,ןענַאמרעד וצ

 ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טַאה ןוא שטייד םייב ןבילבראפ רעטעפש

 ,שטייד םעד ןביירטסיורא ןכָאנ ;ןדיי יד ןדרַאמ ןוא ןקינייפ םייב ,םזידאס

 .ןסַאשרעד ןסור יד ריא ןבָאה

 ; טמעטַאעגפַא רעיירפ שימָאנָאקע ,ללכ-ךרדב ,ןבָאה ןדיי רעשטבול יד

 רעד ןוא ,הסנרפ ןוא טעברא ןופ ןגרַאז ןייק טאהעג טינ טַאה ןעמ

 עצרוק א ןעוועג זיא'ס יוו תויה .טליטשעגנייא ךיז טַאה םזיטימעסיטנא

 ןוורעזער עסיורג ןעוועג ךַאנ ןענייז ,טפאשרעה רעשיטעווַאס רעד ןופ טייצ
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 ןענייז םירעיופ בור סָאד ךיוא ןוא ,ןטייצ עשיליופ יד ןופ ךֶאנ ,תורוחס ןופ

 ןופ עפש א טלעטשעגוצ ןבָאה ןוא טריזיוויטקעלַאק ןעוועג טינ ךךַאנ

 ,ללכ ךרדב ,עגאל עשימַאנָאקע יד זיא ,ןטקודַארפ עכעלטפאשטריוודנאל

 רערעווש רעד וצ ךיילגראפ םוש ןייק ןֶא -- ,עקידנלעטשנדירפוצ א ןעוועג

 םענעמוקאב ןראפ טָאה ןעמ .אפוג דנאבראפנטאר ןיא עגאל רעשימַאנָאקע

 רעד טימ זא ,ךיז טייטשראפ .ןעמוקסיוא טכעלש טינ טנעקעג טלאהעג

 -לֶאק רעד ןוא ,טפעשעגסיוא ןרָאוועג ןוורעזער הרוחס יד ןטלַאוו טייצ

 .טַאטש ןיא ןפיוקראפ וצ סָאוו-קיצניוו טֶאה קינזָאכ

 -דנעה ןוא רעמערק ענעזעוועג יד ןעוועג ןענייז טרעטיבראפ קראטש

 עכעלטע .ןרָאוועג ןטינשראפ לֶאמנייא טימ זיא הסנרפ רעייז -- ,רעל

 ץלא ןבָאה ייז זיב ,ןעמַארק ערעסערג יד ןטלאהעג ךַאנ ךיז ןבַאה םישדח

 .לדנאה ןשידיי םענופ עינָאגא ערעגנעל א ןעוועג זיא'ס .טפיוקראפסיוא

 ןרעייטש עסיורג ייז ףיוא טגיילעגפיורא טמא-ןרעייטש רעד טָאה רעטעפש

 טָאה רעמערק לייט א .ןגעמראפ ןצנאג םעד ןעמונעגקעווא טָאה ןוא

 טנעקעג טַאה סָאוו ,רעדיוו לייט א ,ןטעברא עצראווש ייב טעבראעג

 רעייז רעבָא .סנטסָאּפ עש'הכולמ ףיוא טנדרַאעגנייא ךיז טָאה ,שיסור

 ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סרעדנוזאב זיא ןוא סיורג ןעוועג זיא גנורעטיבראפ

 טלַאמעד .לטעטש ןופ ןפַאלטנא זיא טכאמ עשיטעווַאס יד זעוו גַאט ןיא

 ןגיוא יד ןיא לרעייפ המקנ א טימ -- רעמערק ענעזעוועג עקינייא ןענייז

 טכאלעג ןבָאה ןוא ,ןשטייד עדנעמוקנַא יד דובכל קורב םעד ןרעק סיורא -

 סע לֶאז .ןטעווַאס יד טימ ןפָאלעגטימ ןענייז סָאוו ,ןדיי עכעלטע יד ןופ

 -רעד סע סָאוו ,טסואוועג טינ ךעבענ ןבָאה ייז ;יאנג םוצ ןייז טינ ייז

 .ייז טראוו

 וצ ןגַארקעג ןעמ טַאה םָארק-זייפש רעש'הכולמ רעקיצנייא רעד ןיא

 -- בָאגוצ רערעסערג א ןייז לֶאז סע ,ןכעלב ןיא טקאבעג) טיורב יירפ ןפיוק

 טינ טַאה לטעטש ןיא רענייק סָאוו ,עוואק עטכע סעקשופ ; ("קַאיפירפ"'

 רעשעלפ עסיורג ;לושליש א ןופ ןטילעג טַאה ןעמ זא ,ןדייס ,טצונעג

 ; טצונעג טינ ךיוא לטעטש ןיא טַאה ןעמ סַאוו ,טארוטאנעד טימ

 תלוספ זןוא ךעלטעלב עטנקירטעג ןופ ייט-ץאזרע) "יאשט יווַאטקורפ"

 טריפעג תולגע-ילעב יד ןבָאה טכאנ ןוא גַאט .ןפנַארב ןוא ,(ןטכורפ ןופ
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 ןבָאה םירעיופ יד .קינייוו ןעוועג ץלא זיא'ס ןוא ןפנַארב טימ ןרופ עלופ

 ייז ןבָאה ,דרע ןפיוק ףיוא טלעג רעייז ןרָאפש טפראדעג טינ רעמ

 ."ןפַארט ןרעטיב" ןטימ רעמוק רעייז ןסָאגראפ

 טרַאס ןקיליב א ,רעקוצ טפיוקראפ ךיוא ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ זופ

 ןעוועג זיא ץלא רעבַא .ךעלעבעווש ןוא ףייז ,ןטעראגיס ,ךעלרעקוצ

 .ייר ןיא ןייטש גַאט ןצנאג א טזומעג טָאה ןעמ ןוא טצענערגאב

 םערק-זייא ןוא ,ןיראכאס ףיוא ןעוועג ןענייז ןעקנארטעג עטלאק יד

 .רעקוצ טכארבעג טָאה ןעמ ןעוו רַאנ ןעמוקאב ןעמ טַאה

 טנעקעג קידנעטש ןעמ טָאה םִארק רעש'הכולמ רעטייווצ רעד ןיא

 ןוא סעקשַארב עקישטיק ענעדיישראפ ,םופרעפ ןקיליב א ןפיוק יירפ

 -ַאקירט לסיב א ,ךיש טכארבעג ןעמ טאה שטייצ וצ טייצ ןופ .ןלערק

 אזא ןיא .ןקַאז-ןעמאד עקיליב ןוא ןטעפראקס ,ןשֶאלאק ,רענעמ ראפ שעוו

 ,טכאנייב רעגייזא 12 םורא ייר ןיא ןלעטש ךיז ןיוש ןעמ טגעלפ לאפ

 ןעמ טַָאה ,ייר ןיא העש 12--10 ןייטשפַא ןכַאנ זא ,ןריסאפ טגעלפ'ס ןוא

 ךאנ ןעמ טָאה ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש יוו ,רעבָא .ןעמוקאב טינרַאג ןיוש

 ןופ ןוורעזער טאהעג טָאה ןעמ -- ,תורוחס ןיא לגנאמ םעד טליפעג טינ

 ."םוראנטניה" ןפיוק וצ ןגַארקעג ךיוא טָאה'מ ןוא ,רעירפ

 רעד ראפ ןרָאוועג טנפעעג זיא סָאלש ןטלא םעד םורא ןטרַאג רעד

 טרעטסאלפעגסיוא -- ,קראפ א טכאמעג טרַאד טַאה ןעמ .גנורעקלעפאב

 טעפש זיב ןוא ,ןעמולב טצנאלפעג ,קנייב טלעטשעגקעווא ,סעקשזעטס

 ןוא זעגניז ,ןעגנערבראפ טנגוי יד טרָאד טגעלפ ןיירא טכאנ רעד ןיא

 .ךעלעקניוו עמיטניא ,עליטש ןכוז

 ןופ תונכש ןיא ,דאלקס-האובת ןשיליופ ןטקידנעראפ טינ םעד ןיא

 סֶאוו ,אניק א ןרָאוועג טנפעעג זיא ,ייצילָאּפ רעשיליופ רענעזעוועג רעד

 .ןעגנולמאזראפ ראפ טנידעג ךיוא טָאה

 ,ןעניזאגאמ-האובת ןרָאוועג ןענייז ןלוש ןוא םישרדמ-יתב יירד יד

 טזומעג ןבָאה םירעיופ יד סָאוו ,תואובת יד טלמאזעג טַאה ןעמ ואוו

 .טרירעגנָא טינ ןעמ טַאה עווקרעצ יד רעבַא -- ,גנוריגער רעד ןלעטשוצ

 יוו ןבָאה םייוג יד ןוא ןעגנולקעג רעקעלג עריא ןבָאה קיטנוז ןדעי

 .תוליפת ערעייז טרַאד טכירעגפַא רעירפ
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 ןעמ טאה ,רעטעמ טארדאווק 100 רעביא ןופ ,רעזייה עשידיי יד

 רעזייה ערעייז ןזַאלראפ טזומעג ןבָאה םיתבה-ילעב יד .טריקיסיפנָאק

 -סניא ןוא ןעַארויב ענעדיישראפ יד טריטראווקנייא ךיז ןבָאה טרַאד ןוא

 ןעמ טאה רעטעמ טארדאווק 100 זיב 80 ןופ רעזייה יד .סעיצוטיט

 יד סאוו ,םעד ןיא ןענאטשאב זיא דיישרעטנוא רעד .טריזילאנָאיצאנ

 ןלַאצ טזומעג ןבָאה ןוא רעזייה יד ןיא ןבילבראפ ןענייז םיתבה-ילעב

 ענעמוקעג יד רקיעב ,םינכש טצעזעגניירא ךיוא ייז טַאה ןעמ .טלעג-הריד

 .םיטילפ ןוא ןשטנעמ עשיטעווַאס

 -יפ םענעזעוועג םעד ףיוא טריפעגרעבירא ןרַאוועג זיא קראמ רעד

 ןעמ טאה ןעמַארק יד .ענימג רעד ןופ ןינב םעד רעביאנגעק ,קראמ

 .ךעלמערק עש'הכולמ יד ראפ ןוא ןעניזאגאמ ,ןעַארויב ראפ טצונעגסיוא

 -- 1941 ,רעמוז -- ןעלדנאווראפ וצ ןאלפ רעד טיירג ןעוועג ןיוש זיא'ס

 קראפ ןטימניא ןלעטשקעווא ןוא קראפ א ןיא ץאלפ-קראמ םענעזעוועג םעד

 .ןענילאטס ראפ לֶאמקנעד א

 טריפעגנייא זיא סָאוו ,פונק-ַאידאר א ןעוועג ךיוא זיא לטעטש ןיא

 טָאה פונק-ֶאידאר רעד ;םיבושיי עשיטַאטש עשיטעווַאס עלא ןיא טעמכ

 יד גַאט ןיא לֶאמ עכעלטע ןבעגעגרעביא ןסאג יד ןיא סרעכליה ךרוד

 ןטלאה וצ טכער טאהעג ןבָאה ןטאראפא אידאר .רעדיל-סקלַאפ ןוא סיינ

 טאהעג לטעטש ןיא רעוו ןטלעז טַאה ללכב ןוא .ןשטנעמ עטלייצעג רָאנ

 לבור עכעלטע ראפ .ןטייצ עשיליופ יד ראפ וליפא ,טאראפא ָאידאר א

 ןעמ טַָאה םורא-יוזא ,רעכליה א רעזייה יד ןיא טרילאטסניא ןעמ טַאה

 ראפ טנרַָאוואב ןעוועג זיא "תוכלמ" ןוא ,"ָאידאר" בוטש ןיא טאהעג

 פונק-ַאידאר ןטימ טריפעגנַא .דנאלסיוא ןופ עדנאגאפָארּפ רענ'הפירט

 ךיוא ,ףליהעג ןייז ןוא ,שזדַאל ןופ טילפ א ,גרעבנזַאר רענישזניא טָאה

 .רעקינכעט א -- טילפ א

 ,ראונאי ןטשרע םעד ןסַאלשעג ןעמ טָאה קעטַאילביב "עלעדנעמ" יד

 וצ ןשַארג קידנעלמאז ,טפיוקעגנייא טַָאה ןעמ סָאוו ,רעכיב יד .0

 ,רעלעק א ןיא טגיילעגפַארא ןעמ טָאה ,ןרָאי ליפיוזא ןופ ףיול ןיא ןשַארג

 טָאטשנָא .ןרַאוועג טליופעצ ייז ןענייז טרָאד ןוא טריבמָאלפראפ םיא

 טנפעעג סעקניירב-לסָאי ןופ םַארק רענעזעוועג רעד ןיא ןעמ טַאה ,םעד
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 םורא םעד ןופ ,רעכיב 2000 א ייב ןעוועג טרַאד ןענייז סע .קעטָאילביב א

 ןיראקעטַאילביב יד .סעבאגסיוא עשיטעווַאס יד ןופ רעכיב עשידיי 0

 .יקציוועינגעינ היח ןעוועג זיא

 ,קעטַאילביב "עלעדנעמ" ,רעד ןופ ןביילקפָא ןגעוו ןעגנודנעוו עלא עניימ

 -ַאילביב רעד ןיא ןבעגניירא ייז ןוא רעכיב דנאבראפנטאר ןיא עלאגעל יד

 .הבושת א ןַא ןבילבעג ןענייז ,קעט

 ןוא זעגניטימ ךיוא יוו ,לטעטש ןיא ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עלא

 .ןעמאזוצ ןטסירק ןוא ןדיי ראפ עטשימעג ןעוועג ןענייז ,ןעגנולמאזראפ

 עצרוק א רעדַא ,דיל שידיי א ןרעה ךיוא ,ןעוו ןטלעז שטַאכ ,טגעלפ ןעמ

 ךיוא ,תורוש יד ןופ רבחמ רעד טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .שידיי ןיא עדער

 טַאה סָאוו ,עמעט רעשירארעטיל א ףיוא שידיי ןיא טארעפער א טאהעג

 רעשיטעווַאס רעד ןופ לטעב-םודס םעניא טשטעווקעגניירא ןרעוו טזומעג

 ."טרַאוו ןופ טייהיירפ"

 .טנגוי רעד ראפ רקיעב ,ץנעט ןעמוקרַאפ ןגעלפ טנווָא קיטנוז ןדעי

 רעשידיי רעד ןשיווצ תוציחמ יד ןפרַאוועגנייא ןבָאה ןטנווָא עקיזַאד יד

 ןוא ,עסקיש א טימ טרילפ א ןפאכ טגעלפ ןעמ .טנגוי רעכעלטסירק ןוא

 רעד ןופ טייצ עצרוק יד ,בייהנָא ןא ןעוועג רָאנ זיא'ס ,תמא .טרעקראפ

 ,רַאטקאפ רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג לייוורעד זיא טפאשרעה רעשיטעווַאס

 רעמ א ןופ ,סעצַארפ םעד ןעמאזגנאלראפ וצ לסיבא ןזיוואב טָאה סָאוו

 ייווצ ,טלַאמעד זיב ,יד ןופ טנגוי רעד ןשיווצ גנורעטנעענרעד רעמיטניא

 ןבָאה גנורעטנעענרעד אזא ןופ םינמיס עטשרע יד .ןטלעוו ערעדנוזאב

 טינ ןוא ,ןעמייה עשידיי יד ןיא סורדראפ ןוא גרַאז ךס א ןפורעגסיורא

 טונימ יד לֶאז סע ,הלילח ,הלילח" : רעגניפ יד ןכַארבעג טַאה עמאמ ןייא

 *. . .ןעמוק טיג

 ,טביולגעג טֶאה סָאוו ,רוד רעשידיי רעיינ א ןסקאוועגרעטנוא זיא'ס

 ןטנָאזירָאה עטיירב טנפעעגפיוא םיא ראפ טַאה םישזער רעיינ רעד זא

 ןכיירגרעד ןוא ןרידוטש ,ןענרעל וצ טייקכעלגעמ א ןבעג םיא טעוו ןוא

 .ןבעל םעניא סעפע

 ןוא עכיוה ךעלדיימ ןוא םירוחב יד .טילבעג שממ טָאה טנגוי יד

 סרעדנוזאב .ייז ףיוא ןקוק וצ ןגינעגראפ א ןעוועג טושפ זיא'ס -- ,ענייש
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 ןרַאיד-רעדניק ענייז ןיא טָאה סָאוו ,יקסידָארַאג עקכורב רימ ךיז טקנעדעג

 רע .הנוגע רעד ,ןעמאמ ןייז ייב טיונ ןופ םעט ןרעטיב םעד טכוזראפ

 ענעטלעז טימ וצרעד ןוא ,רענייש א רעייז ,רעכיוה א ןסקאוועגסיוא זיא

 ךעליירפ ,טצנאטעג ,ןעגנוזעג ןייש ,לדיפ ,ןֶאידרַאקא טליפשעג : ןטייקיאעפ

 טעבראעג טָאה רע .הביבס ןייז ןיא ןשטנעמ יד ןכאל טכאמעג ןוא טכאלעג

 .ערעיראק עסיורג א טגָאזעגסיוארַאּפ םיא טָאה ןעמ ןוא ,"לַאמָאסמָאק" ןיא

 עקיצניוו יד ןופ ןעוועג זיא שטבול זא ,ןקרעמאב ךַאנ ףראד ןעמ

 ןופ םענייק טקישראפ טינ ןוא טריטסערא טינ טַאה ןעמ ואוו ,ךעלטעטש

 ןדיי עטסכייר יד טינ וליפא -- ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעקיטרַא רעד

 לזמ רעד ןעוו ,רעסעב ןעוועג טינ טלַאוו'ס יצ טסייוו רעוו .לטעטש ןופ

 ? טליפשעגוצ טינ טלַאמעד ייז טלָאוו

 טנדרָאעגנייא לטעטש ןיא זיא ,טנווָא ןיא ,1941 ,ינוי ןטס-21 םעד

 טָאה םעדכָאנ .םארגַארפ רעשירעלטסניק א טימ טנווַא-ץנאט א ןרַאוועג

 ןעגנוזעג ,ןסאג יד רעביא טריצאפש ןיירא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב טנגוי יד

 ,םעד ןגעוו גנונא ןייק טאהעג טינ טָאה רענייק .טכאלעג קיכליה ]וא

 .רעטעפש העש עכעלטע טימ ןעמוקרַאּפ טעוו'ס סָאוו

 יד ןבָאה ,ירפ רעד ןיא 9 רעגייזא ,ינוי ןטס-22 םעד  ,סנגרַאמוצ

 םעד ןלאפאב ןענייז ןשטייד יד זא ,העידי יד טכארבעג סרעכליה-ֶאידאר

 םוצ -- ףתוש ןייז טלַאצאב םורא-יוזא טַאה רעלטיה .דנאבראפנטאר

 רעשיטילָאּפ ןוא רעשימַאנַָאקע רעסיורג רעד ראפ -- 1939 ןופ ךאמפַא

 ,רעיירפ רעד ןגעק המחלמ ןייז ןיא ,ןעמוקאב םיא ןופ טַאה רע סַאוו ,ףליה

 .טלעוו רעשיטארקַאמעד

 .ןווַאטַאלַאמ ןופ עדער יד טכארבעג ךיוא ןבָאה סרעכליה-ָאידאר יד

 קראטש יוזא זיא ןעמ .קיאור ןוא קידוועגייווש טרעהעגוצ ךיז טַאה ןעמ

 טָאה ןעמ זא ,יימרא רעטיור רעד ןופ חוכ םעניא טביולגעגנייא ןעוועג

 ,המחלמ יד ןביוהעגנַא דנאבראפנטאר רעד טָאה סַאד זא ,טכארטעג וליפא

 .רעטעפש געט עטלייצעג ןיא ןלאפ טעוו ןילרעב זא זוא
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 עצנאג א .ןפָאלשעג טיג יוו טעמכ ןעמ זיא טכאנ-המחלמ עטשרע יד

 -כיר רעד ןיא ןגיולפעג ןענייז עכלעוו ,ןענאלפָארע טשיורעג ןבַאה טכאנ

 -עווָאס ,ענעגייא ןענייז סָאד זא ,ןעוועג רעכיז זיא ןעמ .קסנימ וצ גנוט

 .ןעיימרא עשטייד יד ןרידראבמַאב ןכַאנ קירוצ ןעילפ עכלעוו ,עשיט

 ןעלמאז ךיז ןעמונעג סָאלש םייב קראפ םעניא ןבָאה ירפ רעד ןיא

 טלייטעגנייא ןעמעלא טָאה ןעמ .ןאיאר ןצנאג םענופ עטריזיליבָאמ יד

 סָאוו ,יימרא רעד ןופ רעייטשרַאפ יד ףיוא טראוועג זןוא ןעגנולייטפָא ןיא

 .ןשטנעמ יד ןעמענקעווא ןעמוק ןלעוו

 עשיטעווַאס עכעלטע ןזיוואב גנילצולפ ךיז ןבָאה ,גַאטייב 2 רעגייזא

 הלהב ןיא ןענייז ייז .רעדנעט םענעסַאשעגכרוד א ןיא רעוט-ייטראפ

 .רעטילימ ןשטייד ןדנפיירגנַא םענופ ןפָאלטנא

 טימ ןשטנעמ עשיטעווַאס יד :קינאפ עכעלקערש א ןרַאוועג זיא'ס

 לד ; קסנימ וצ גנוטכיר רעד ןיא ןפיולטנא ןעמונעג ןבָאה תוחפשמ יד

 ערעטייוו ףיוא ןטראוו ןוא םייהא ןייג ןסייהעג ןעמ טָאה עטריזיליבָאמ

 ליט א ןענערבראפ וצ ןזיואב ְךַאנ טָאה עדעוואקנע יד ;ןלעפאב

 .ןפַאלטנא ךיוא זיא ןוא ןטנעמוקַאד

 ; עקידנעמוקנָא סָאד ראפ קערש א -- ,ןדיי יד ןלאפאב זיא קערש א

 טָאה ןעמ ;טלָאוועג טינ ןעמ טַאה ךיז ןעוועטאר ןוא ןפיולטנא רעבַא

 ךיוא ןבעלרעביא טעוומ ןוא ןבעג הצע זא ךיז טעוו'מ זא ,טפָאהעג ץלא

 .קלמע ןשטייד םעד

 ןכאז לסיב א ןפרַָאוועגפיורא ךיג ףיוא :ןפיולטנא וצ ןסילשאב רימ

 רעטצנעפ ןוא ןריט טזָאלעג ;לדרעפ ןיילק א וצ טנאפשעג  ,ןגַאוו א ףיוא

 רעדניק ןוא ןעיורפ יד טצעזעגפיורא ;רעביור יד ראפ רקפה -- ןפָא

 .געוו ןרעווש ,ןטייוו םעניא ךיז ןזַאל וצ עטיירג -- ןגַאוו ןפיוא

 טמוק ,עטצופעגסיוא קידבוט-םוי א ,יורפ סניוועל השמ ,טשקאב עינעה

 :ןֶא ךיז טפור ןוא בוטש ריא ןופ סיורא

 ךַאד טפיול ריא +? ארומ יוזא ריא טַאה סָאוו !ריא טפיול ןיהואוו"

 "! בוטש ןיא ךיז ייב זציז טביילב ןוא ךימ טגלַאפ !"סעצנעשזעב' ןרעוו
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 ןוא !"זדנוא זיא ייווזיוא" פַא טצפיז ,ןיוועל עמוהפ ,רעגיווש ריא

 : גָאז א טיג

 '!ןייז אנקמ ךַאנ טעוו'ס ןעמעוו רעוו ,טסייוו טָאג*

 טיור ףיוא םיא טבראפ ,טנָאזירָאה ןפיוא ךיז טצעז ,טייגראפ ןוז יד

 -לקנוט א ןיא ןייא ךיז ןליה רעזייה יד .ערעשזַא עקיטולב ענעסַאגעצ א יוו

 יד ןשוק ןוא בוטש ןופ טנעוו יד וצ וצ ןלאפ ןפיל יד .קעדוצ ןכעליולב

 ךיז ןעלרינש ןרערט ,הזוזמ יד פאט א טיג ןטאט ןופ טנאה יד .רעצעלק

 ,עטנעַאנ עכלעזא ,רעזייה יד רעביא טרעדנאוו קילב ןייז .םינפ ןרעביא

 ,טרַאד סע טקירד טציא סָאוו ,ןצראה םעניא ענעקאבעגנייא ,ענעגייא

 ןפאלק רעדער יד ,סעצייל יד יצ א .ןעגנאווצ ןיא טמעלקעגנייא יוו

 רעד ןיא ןעקנוזראפ ,זדנוא רעטניה טביילב לטעטש סאד ,קורב ןרעביא

 .טייקיורג רעקידתושמשה -ןיב

 ךַאנ ךיד רימ ןלעוו יצ ,ערעזדנוא םייה עביל ,עלעטעטש ערעייט

 ...7 ןעו

 שטבול ןופ תוברוח יד ףיוא

 -סיורא טינ ךַאנ זיא יינש ןייק .1945 ,גָאט-רעבמעצעד רעטלאק א

 ענעפַא יד טפוצ ןוא טסייב ,עקידרעטניוו א זיא טלעק יד רעבַא ןלאפעג

 .רעפרעק ןופ ןלייט

 זיא ןסאג עשידיי עלא טעמכ ןופ ;תוברוח ןיא טגיל לטעטש סָאד

 ןופ לגיצ סעקפוק ןוא ,םירבק יוו ,דרע ךעלגרעב רַאנ ,ןבילבעג טינרַאג

 טימ טנעוו עטרעכיורראפ ךַאנ ןעייטש רעזייה לייט א ןופ .סנוויוא יד

 אד טנייוו טניוו רעד ;רעטצנעפ ןוא ןריט ןופ רעכעל ענעסירעגפיוא

 יד ןופ רעגַאלקאב רעקיצנייא רעד זיא רע -- ,רעמַאיעג א טימ ןיירא

 טייזעצ ןייבעג רעייז זיא טנייה ןוא ןעוועג לֶאמא אד ןענייז עכלעוו ,עלא

 .רעדלעפ עשייוג יד רעביא טיירפשעצ ןוא

 ןדיי יירד ךַאנ ,רעגָאלקאב רעקיצנייא רעד טינ טניוו רעד זיא טנייה

 .ןגַאלק ןוא ןענייוו םיא ןפלעה ןעמוקעג טנייה ןענייז
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 ;םעדייא ןייז ןוא ,ןוז ןייז ,עטאט רעטלא רעד :ןדיי יירד ןעייטש

 ,לטעטש םעניא קירוצ ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,ןדיי עטנערבראפ טיג יירד

 רעקירַאי-גנאל רעד .געוו-םיטילפ ןקידמירוסי ןגנאל ןוא ןטייוו םענופ

 םייב רענענורעגסיוא ןא טציא טגיל ,םייהא קירוצ ןעמוק ןבעלרעד וצ םולח

 .ןעוועג םייה רעייז לֶָאמא זיא'ס ואוו ,דרע לגרעב

 ,רעמ ןרערט ןייק ייז ןיא ָאטינ -- רעמ טינ ןענייוו ןגיוא סנטאט םעד

 טינ טרעה ןעמ ,סעפע ןעלמרומ ןפיל ענייז .ייז ןופ טגַאלש רעיורט א

 סָאוו ,עשאר -- ןעמאמ ןייז ךַאנ שידק א סע ןיא יצ .טדער רע סַאוו

 דֶאנ שידק א ? רַאי 90 עריא וצ טכאמעג ףוס א טָאה ליוק עשטייד א

 ,החפשמ רעטגייווצראפ ,רעסיורג ןייז ךַאנ ? רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז

 רעליטש א סע זיא רשפא ןוא .ןבילבראפ טינ ריא ןופ זיא רכז ןייק סָאוו

 טָאה סָאוו ,םעדייא ןייז ראפ הכרב א טימ ,םלוע-לש"ונובר םעד קנאד

 ,םיא טעוועטארעגּפַא ,םוניהג ןקידנארב םענופ טריפעגסיורא סנטייצאב םיא

 ? רעדניק ענייז ןוא בייוו ןייז

 ,לגרעב םעניא טכוז ןוא טרעטשינ ,פַארא ךיז רע טגייב גנילצולפ

 -ןרערט רעד .ריט א ןופ עסעיוואז עטרעוואשזראפ א סיורא טפעלש ןוא

 ןייז ןופ רכז ןטצעל םעד ייז טימ טסיגאב רע ןוא ךיז טיינאב לאווק

 .םייה רענעזעוועג

 ןכוז ייז -- ,ן[סאג יד רעביא ןייג ךיז ןזַאל ןדיי רעשטבול יירד

 סרסיא-םייח ןענאטשעג זיא אד :ןעמייה עשידיי ענעזעוועג ןופ ןרופש

 עקידתובחר סָאד ,ָאד טָא ןוא ;יקסניזערעב עקשַאמ ןופ בוטש יד ,ָאד ;בוטש

 לגרעב רעדעי .רעמערק-רוטקאפונאמ ןכייר םעד ,ןיוועל בייל-םייח ןופ זיוה

 םעניא טצירקעגנייא זיא סָאוו ,ןעמַאנ רעדנא ןא -- ,לגיצ עפוק עדעי ,דרע

 טָאה סָאוו ,שטיווָאניבאר ר"ד טניואוועג טַאה ,ָאד טָא ןוא .שינעכעדעג

 .רעטכַאט עטעדליבעג סבר םעד ,ןעטנעי טימ טאהעג הנותח ַאטעג םעניא

 ןיא ןשטייד יד ןגיפשעג טיוט ןייז ראפ טָאה סַאוו ,שטיווַאניבאר ר''ד

 ,ןאט לֶאמא טגעלפ ,בר רעד ,רעווש ןייז יוו ,םיפוצרפ ענ'הפירט ערעייז

 .געוו ןייז ןפָאלעגייבראפ םיא זיא ריזח א ןעוו

 טצישאב ייז טָאה יירעקוירכ עשריזח יד -- ,ץנאג זיא סאג עשייוג יד

 .לטעטש ןיא םיתבה-ילעב עקיצנייא יד טנייה ןענייז ייז .טנרַאוואב ןוא
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 יד .רעצעלפ עשידיי יד ףיוא ,סעקטאכ ,עשיפרַאד ,עיינ ןיוש ןעיוב ייז

 עשידיי יד וליפא ;ןכאז עשידיי טימ טליפעגנַא ןענייז רעזייה עשייוג

 עקידתבש יד רָאנ ייז ןיא ןלעפ'ס -- ,רעזייה עשייוג יד ןצופאב סרעטכייל

 ןעמ טָאה ןענאוו ןופ ,ךיז זרעדנואוו ןוא וצ ןעמוק םייוג עטנאקאב .טכיל

 ? ןעמונעג אד ךיז

 -ַאבייל םולש רעטלא רעד ,לטעטש ןיא ןדיי ןאראפ ךיוא ןענייז סע

 .עקנאזיטראפ ןיא טעוועטארעג ךיז ןבָאה ייז ,רעדניק ענייז טימ שטיוו

 םענעזעוועג ןטימניא .ןשוק םורא ךיז טפאכ ,ןגעקטנא טפיול םולש 'ר

 עטמעלקעגנייא ,ענעמונעגמורא ןדיי ייווצ ןעייטש ,תוברוח יד ןשיווצ ,קראמ

 ןעלסקא יד .לוק ןפיוא ךיוה ,ןענייוו ןוא ךיז ןשוק ,ןטייווצ םעניא רענייא

 .ןעגנערבסיורא טינ טרַאוו ןייק ןענעק ,ןרעטיצ ןפיל יד ןוא ןקוצ

 ;ץכעסייבראפ ,הקשמ לשעלפ א שיט ןפיוא :בוטש ןיא ןעמולש 'ר ייב

 ןעמ סָאוו ,םייחל טקנירט ןעמ ,ןדיי רעשטבול עטצעל יד ןציז שיט םורא

 ,ץפיז א טימ טיילגאב זיא "םייחל" רעדעי .ךיז ןפערט וצ טבעלרעד טַאה

 ,ךיז ןדיירעצ רעגניצ יד .ןרערט ןופ ןצלאזעג זיא הקשמ ןפַארט רעדעי

 ןדַאזיפע ,ןעגנוריסאפ ,ןשינעעשעג טנָאמרעד ןעמ ןוא טנַאמרעד ןעמ

 טציא ךיז ןעלקיוו סנבעל עכעלשטנעמ ןופ זרַאי רעקילדנעצ .ןעמענ ןוא

 .ףוס ןכעלקערש םוצ -- ןבלעז םוצ טמוק ץלא ןוא ,רעדנאנאפ

 -הלוע ןענייז ייז ,ןגרַאמירפ ןטלאק םעניא סופוצ ןענאפש ןדיי יירד

 רעד .ןדיי רעשטבול יד ןופ רבק-רעדורב םוצ ,שטיוועיבָארַאוו ןייק לגר

 -- ,טסיימש ןוא טגַָאי ,עציילפ ןיא רעטנוא ייז טביירט טניוו רעטלאק

 יד ןבירטעג ייז ןעמ טַאה געוו ןבלעז ןפיוא !ןייג רעכיג !ןייג רעכיג

 ענעמוג ןוא סעקייהאנ ןבָאה סעציילפ ןוא פעק ערעייז ;ןדיי רעשטבול

 ! רעכיג !רעכיג -- ,ןטינשעג קיטולב סנקעטש

 טייוו טינ ,קַאדעראווָאנ-שטבול געוו ןופ טייז ןטכער םייב טראה

 רעיופ רעגנוי א .רבק-רעדורב רעד זיא ,שטיוועיבָארָאוו ףרַאד םענופ

 ַאד ייז טָאה ןעמ יוזא יוו טלייצרעד רע .טרַא סאד ןַא זדנוא טזייוו

 :ןלייצרעד ןופ האנה שממ טָאה רע ; טכארבעגמוא
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 ןוא בורג ןיא עקידעבעל ןלאפעגניירא ןענייז ,רע טגָאז ,ךס א --

 - ,(קישטרעפ הרש) אראס אקווַאדישז יד .ןבָארגאב יוזא ייז טַאה ןעמ

 ךיז טַָאה יז ,סופ ןיא טעדנואווראפ טכייל ןרַאוועג זיא -- עציוואסארק א

 -אסארק אזא ןעוועג דָאש א .ןעוועטאר ריא ןלָאז רימ ןטעבעג זדנוא ייב

 טימ ןֶאט ליפש א ךיז טנעקעג ,ךע !עקידעבעל א ןבָארגאב וצ עציוו

 בורג יד ןטישראפ וצ ןליופאב ןבָאה ןשטייד יד רעבַא ,עציוואסארק אזא

 .רעכיג סָאוו

 .ןעכנימ ןיא שטיוועשיווייפ בקעידעשוהי ןופ רבק ןפיוא

 נינ ,ץרש םעד ןגרעוורעד וצ טינ ,ןדיי רעשטבול ךיז טשרעהאב

 ןיז טלאה .טולב שיריזח-ףירט ןייז טימ טרָא ןקילייה םעד ןייז .אמטמ

 עיוו ,עטאט רעטלא ךיז טלאה !טסורב ןופ סיורא טינ גנירפש ,ץראה

 ...ץגש םעד דיירפ ןייק טינ ףאשראפ ,ןרערט עקיטולב ענייד פָא
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 ,דרע עטלאק סנפיוה טנעה יד ןיא ןעמענ ,פַארא ךיז ןגייב ןדיי יירד

 רעביפ םעד ייז ךרוד ןבעגוצרעביא -- רעגניפ יד טימ סע ןעמעראוועצ

 ףיורא ןכיוה ,ןפיל יד וצ רעטנוא סע ןגַארט -- ,המשנ ןוא ץראה ןופ

 -- רבק-רעדורב ןפיוא קירוצ סע ןפראוו ןוא םעטַא ןשידיי ןקידעבעל רעייז

 ןבָאה ייז !ןדיי רעשטבול ךַאנ ןבעל סע !םישודק רעשטבול ךייא סורג א

 !יח לארשי םע -- ,קלמעדיצאנ םעד טבעלעגרעביא

 יד ןוא -- קיבייא ףיוא ןיוש ,רעטצעל א ,ךיז רעטניה קילב א ךַאנ

 ,דרע רעשייוג ,רעקידאמט רעד ןופ רעטייוו ,רעטייוו קעווא ןגַארט סיפ

 גערב ןזטמולחעגסיוא םוצ געוו ןקידמירוסי ןטייוו ןפיוא -- לֶאמסַאד ןוא

 ...?ןכיירגרעד םיא רימ ןלעוו יצ .דנאלמייה ןשידיי ןופ

 :גנוקרעמ אב

 טינ רעדייל טָאה ,שטיוועשיווייפ בקעי-עשוהי ,עטאט רעד

 ,רדא ג'יי .לארשי-צרא ןופ גערב םעד ןכיירגרעד וצ ןעוועג הכוז

 דנאלשטייד ןיא ןרָאוועג רטפנ רע זיא ,1947 ,םירופ ברע ,ז''שת

 .ןעכנימ ןיא הרובק וצ ןעמוקעג ןוא

 'ץיבולומש ללה

 צבולב ידוהיה בושיה תודלותל

 וחמצ וירוחאמו ,ןמיינה ףטש הנופצמ .הנטק הרייע התיה 'ץבול

 דרומב ,הברעמב ;םיבחרנ םיחטש לע וערתשהש םיתובע דע תורעי

 םירשע לש קחרמב ,ברעמ-םורד דצב ; הדילו היביא םירעה ונכש ,ןמייגה

 םיילהנמה תודסומה ואצמנ הב ,קדורגובונ ריעה הנכש םירטמוליק השולשו

 .תוברתו רחסמ ירשקב קדורגובונב הרושק התיה 'ץבול .ולוכ ךלפה לש

 -ובונ תא הרשק ,הנושארה םלועה-תמחלמ ימימ דירש ,הנטק תבכר

 שגפמ םוקמכ השמש ,"סאג-סַאלש" בוחרב תבכרה תנחת .'ץבולל קדורג

 תלבקל ;םירז ינפ לבקל םוקמל ואב רשא ,הרייעה יבשות רובע ,יתרבח

 .םלוע לש ומורבש םינינע לע הלטב החיש להנלו ,םינותעו ראד
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 הארנכ היהש ,רקפ ליצאה תומדא לע הנכש ,'ץבולב תידוהיה הלהקה

 -- ותשא האשנ ותומ רחאל .הנשב שדוח ויצעוי ןיב שמשו ,ראצל ברוקמ

 .הזוחאה לעבל היהש ,בוקובנ םשב ליצאל

 לש ורפסב םיאצומ 17-ה האמב הלהק המייקתה םוקמבש החכוה

 ,ישילש רפס) ."םינורחאה תורודב לארשי ימי ירבד" רלהאמ לאפר ר"ד

 .(188 ףד ,רשע םינש קרפ

 ,בוט םשדלעבה לש ודוסימ תודיסחל ומדק"  :בתוכ רלהאמ ר"ד

 וארקתנש ,תורובח לש ןיב ,םידיחי לש ןיב ,השדח תוגהנתה לש םייוליג םג

 המלש ףוסוליפה רפסמ ,םינפגס םילבוקמ לע .םידיסח םשב םרוד ינב יפב

 ,םייונעה לכב הנעתה "ןיפול ריעהמ ,ןועמש דחא' | :ויתונורכזב ןומיימ

 "לקשמה תבושת"ו "תולגה תבושת" וילע לבקו ,ושב לע קש שבל

 "/תומל ומצע תא ביערה ףוסבלו

 1700 תנשב דלונ רשא ,'בוט םש-לעבה" ינפל רבדה היה ,וז תודע יפל

 .17-ה האמב רבכ םוקמב המייקתה הלהקש רבדה שוריפ ,ךרעב

 רשא ,ןיסוחיה רפסב אוצמל רשפא הלהקה תומדקל תפסונ החכוה

 -תנידמ אישנ לש ויבא ,('ץיבולשמיש) ישמש יבצ 'ר י"ע ךרענו בתכנ

 םהמ ,ויתובא תובא תא ישמש יבצ 'ר ריכזמ ורפסב .יבצ ןב קחצי ,לארשי

 ,הגיפ הנה ותשאו ץיבלשמש והילא גוזה' -- ,הלוכ החפשמה הפעתסה

 שוריפ .1700--1775 רמולכ ,"ה"לקת--ס"ת םינשה ןיב ,'ץבולב ובשי רשא

 .םוקמב הלהק הינייקתה 18-ה האמה תליחתבש רבדה

 תויוכזה תליגמ 17-ה האמב תידוהיה הלהקה םויק לע הדיעמ כ"כ

 ןמטיהה ,ההיפאס 'זימי'זאק י"'ע ,1690 ראוניל 30-ב 'ץבול ידוהיל הנתנש

 הליגמה םוגרת .זוחמהו הנליו לשומ ,אטיל הלודגה תוכיסנה לש לודגה

 .הז רפסב םיאיבמ ונא

 תוחכוה ןיא ךא ,17-ה האמה ינפל ףא םוקמב הלהק המייקתהש ןכתי

 דע -- םינש תואמ םוקמב היח תידוהיה הלהקהש רורב ךא .ונידיב

 .הרבע לע רפסי רשא ,ןויצ ריאשהל ילב הדחכוהו הדמשגש
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 יץבול ידוהי לש תועוצקמו תוסנרפ

 תורעיו הדיל ףטש רהנ .ביהרמ ףונבו חצ ריואב הכרבתה 'ץבול הרייעה

 .םויקה תמחלמ תא תידוהי הלהק הלהנ וז ףונ תנינפ ךותבו .הורטע

 ידוהי לש ילאיצוס-ילכלכה בצמה לע העיפשה תיאלקחה הביבסה

 תוליעפה לע תויניצר תוכלשה םג ויה תילכלכה תואיצמלו ,הרייעה

 .הלהקב תיתוברתה

 היסולכואה םע ךוות יקסעו רחסממ םבורב וסנרפתה םוקמה ידוהי

 םידוהיה וקסע אל ,תיאלקח התיה הביבסהש תורמל .תירפכה תירצונה

 ףאו ,(תימצע תכורצתל תיבה דיל קרי-ןג איצוהל) המדא תדובעב םמצע

 לכ .םיבורמ העיגיו למעב םתסנרפ ואצמ םידוהיה .הישעת החתופ אל

 ,ערוהו ךלהש ילכלכה םבצמ לע עיפשה הביבסה ירכא לש םילוביב עוזעז

 ינינעב הצחלו התוברעתה הריבגה תימשיטנאה תינלופה הלשממהש ןויכ

 ןאכמ .םרחסמ לע םיגייסו םיישק המירעהו םידוהיה ילגר הקחד ,רחסמה

 .הרייעב דקפנ םיגלפומ םירישע לש םמוקמש ןבוי

 יפל םתסנרפ ואצמ רשא בא-יתב 320-כ האושל ךומס התנמ הלהקה

 : ןלהלדכ הקולחה

 : (51%) הישעתו רחפמ

 4 חמק תונחט ילעב 8 תולכור

 2 ץמוחו תוירכוס תישעת 7 תודעסמ

 2 (תינרעי) םיצע ירחוס 3 ןולמ יתב

 1 - (תחקרמ תיב לעב) םיחקור 1 הדילגו הדוס רוציי

 1 הירמופרפ 9 םיסוס ירחוס

 24 תויללכ תויונח 2 םינתסוב ירכוח

 2 םילענל תטונח 1 םיגד ירחוס

 8 תלוכמ תויונח 8 ןתשפ יערזו ןתשפ ירחוס

 11 םיגיראו םידבל תויונח | 8 תניבג תישעתו תובלחמ ילעב

 6 האובתלו חמקל תויונח 2 חכ תנחטו הרסנמ ילעב
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 (87%) עוצקמו הכאלמ-ילעב

 םיטיח

 תורפות

 םירלדנס

 םירפת

 םירגנ

 םינעבוכ

 םיפוא

 םיחפנ

 םיחחפ

 םינעצר

 םיאנב

 םילבח יעלוק

 םינוש

 םיאפור

 םירומ

 םידיקפ

 הלהקה יסנרפ

 םינרבק

 תוי-םינלב

:)12%( 

 .תוסנרפ ילעב 307 כ"הס

 .8 -- הסנרפ ירסוחמ

14 

11 

 00 כ ₪

 ו

 (םיזילטא ילעב םהמ) םיבצק

 (תורפסמ ילעב םהמ) םירפס

 (תיכוכז ירכומ) םיגגז

 םירגסמ

 םיעבצ

 םימלצ

 (תולגע ילעב) םינולגע

 (הריכמב םג קסע) ןעש

 םיאלמשח

 םיגייד

 תובורא הקנמ

 םיעור

 םינבר

 םיטחוש

 םישמש

 םינזח

 םינוש תועוצקמ ילעב

 הבישי ירוחב

 .5 -- דיל אבה לכמ וסנרפתהש תינמלא

 - ככ 5 ₪

10 

0 0-4 (0-0 

 0( קן --  א) ---<

 פל ,ךרעב תושפנ 1230-כ האושה ברע התנמ תידוהיה היסולכואה

 : ןלהלדכ הקולחה

 בא-יתב ישאר

 תואושנ םישנ

 םינב

20 

205 

255 

20 

 םינמלא םהמ

 תונמלא ןהמ

 תונב

17 

37 

220 
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 :ןלהלד הקולחה יפל ,םידלי ויה בא-יתב 268-ל

 תוחפשמה רפסמ

1 

7 

3. 
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 268 | ה"ס

 ןהכ בד

 םידלי כ''הס החפשמב םידליה רפסמ
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 ּפ

 יי
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 'ציטלד המשו תידוהי הרייע

 יתייה ,הנושארה םלועה-תמחלמב

 ברק תא ינא רכוז ךא ,םינשב ךר ןידע

 ינמרגה אבצה ןיב שטנש ,זעה םיחתותה

 ונופ 'ץיטלד יבשות לכ .יסורה אבצל

 ,תרחמל ; הלילה לכ ונל םש רעיה ךותל

 -ל ונרזח ,םיחתותה ימער ומדנש ירחא

 תיאבצ תרומזת "המדק" וגינפ תא .הרייע

 .תכל יריש לש העורת לוקב ,תינמרג

 ,תיזח וקל התע היה ןמייגהש ןויכ

 םיבשותה .הרייעה תא בוש בוזעל וגצלאנ

 -שמו ,בוליס דיל רפכל הליחת ורבעוה

 תא םינמרגה וריבעה תוברקה וקזחתה

 המיתסנש דע וניהש םש -- /'ץולסיווס הרייעל רתוי קוחר םיבשותה

 ."רדח''ב ידומל יתלחתה םג םש .המחלמה
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 ;םירקנוב העבש י"ע הרתוב ונתיב רצח .הסרהנש 'ץיטלדל ונרזח

 ונתסנרפ .שרגמה תא ונרשיו ונתיב ונצפש ,תירבה-תוצראמ הרזעל תודוה

 םג רתוי רחואמ ונרכמ הב ,"תלכמ" תונח ונחתפש זויכ היוצמ התיה

 .םידב

 ונב ,תסנכה-תיב תא וצפש ,הרייעב םייתלהק םייח ןגראתהל ולחה

 ,ל"ז ףסוי ,יבאו לארשיל-תמיקה-ןרקה תולועפל ףינס םקוה ,ץחרמ-תיב

 .תונוש תויבגמ ךרע ףאו הרייעב ןרקה לש השרומה היה

 תסנכה-תיבב תומורתהמ ואבש ,הלהקה תוסנכה רבזג םג היה יבא

 .ץיקה תנועל תורעי ירחוסל ,ןמיינה תפש לעש שרגמה תרכחהמו

 היהש -- יבא :םהיניב ,םיבוט הליפת ילעבב העודי התיה 'ץיטלד

 ,רופכ-םויו הנשה-שארב ,רפושב עקתו הרותב ארק אוה ,ברע לוק לעב

 השמ וחאו ,תירחש ללפתהש -- סבה לוק לעב -- יקסידורוג םהרבא

 .םיפסומב ללפתהש

 לש השרדה ירחא רקיעב ,הרייעב בר חתמ ררש -- םיארונה םימיב

 .םירופכה-םוי לכב ףיטהו שרד רשא ,טשקב בקעי 'ר

 אצוי היה שינייב יבר ,הרייעב הלודג החמש הררש -- הרות-תחמשב

 םישנאש היה עודי ;ןוששב ופרטצה לכהו ,ודיב הרות רפס םע דוקרב

 -- הרות-תחמשב ועימשהל וילע ורמש ,הנשה ךשמ הפי ןוגנ ועמש רשא

 .העתפהכ

 ורישכה ונתיבב ;םלש ןחלופ ,תוצמה תייפא התווה -- חספ ברעב

 ורמשנש םילכה .תוצמה תא תודרל לודג רדח וצקהו ,רונתהו תיבה תא

 .םחה רונתל רשי בוקינהו הדידרהמ ,הלחה הכאלמהו ואצוה הנשל הנשמ

 קלחל ןכו ,םיכרצנל קלחל ידכ ,הכרצ יפכמ רתוי הברה התפא החפשמ לכ

 םייוגל ףא תוצמ הקלח ל"ז ימא .תוצמ דאמ ובהא רשא םייוגה תוחוקלל

 .םיקקזנ ,םיינע

 הרייעה לש "הטיחשה" לע תויחל .טחוש היה ,ל"ז ןהכ ףסוי 'ר ,יבא

 םיבצקש ןויכ הבר הדובע ףרוחב התיה ,ונלזמל ךא ,השק היה דבלב
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 .הטיחשל 'ץיטלדל ואיבה םתוא ,םילגע תונקל הביבסל ועיגה הנליומ

 ונתיבב עתפ ישופח וכרענ ,יבאל לכנתהל הרטשמה הלחה 1934 תנשב

 ,ספתנ ףוסבל .הטיחשה ןמזב אבא תא סופתל ידכ ,הלילב םיבראמ ובצוהו

 הלעש טפשמל דומעל היה אבא לעו ,ומרחוה הטיחשל ואבוהש םילגעה

 .בר רעצ ונתחפשמל םרגו בר זוממב

 תבל יתאשנ ,יתיב יתינב הבו לארשי-ץראל יתילע 1934 תנשב

 םיקהו ,1939 תנשב לארשי-ץראל הלע הירא יחא ןויצל-ןושארמ םייולב

 .אבס-רפכב החפשמו תיב

 םוחלשו 'ץיטלד ידוהי לכ ורסא רשא ,םיצאנה י"ע הדמשוה יתחפשמ

 תשולש .קדורגובונב וטגל רפסמ םישדה רובעכ ורבעוה םשמ ,'ץבול וטגל

 ומחל םהיתורושב ,םינזיטרפה לא עיגהלו וטגהמ טלמהל וחילצה יתויחא

 .הרובגב ןתליפנ םוי דע

 ליז (יקסבורשא) דשא הקמורפ

 יתדלומ תרייע

 האנ תרגסמב הרוטע התיה הרייעה

 רהנ ,דחאה הדיצמ םיבחרנ תודש .דואמ

 ירוחאמ .ינשה הדיצמ ,בחרה ןמיינה

 .םירפכה םהירחאו ,הערמ ירכ -- רהנה

 ."ץירפ"ה תזוחא -- ישילשה  הדיצב

 ןג ףקומ ,העבג יבג לע יעיברה הדיצבו

 תחפשמ לש ןומראה אשנתה -- לודג

 .רתנה -- העבגה ילגרל .תעדונה בוקובנ

 ינג וכשמנ ,ןמיינהו הרייעה יתב ןיב

 .הרייעה יבשות ,םידוהיה לש קריה

 ,קושה היה הרייעה לש הרובטב

 עוביר ןיעכב תוכורע ויה --  וזכרמב

 ורגס קושה תבחר לע .הרייעה לש ירחסמה זכרמה היה הז ,תויונחה

3 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 םלוכ ,הרייעה תובוחר ואצי ונממ ,עוביר לש הגבמב םה ףא ,םירוגמה

 דיל ,ץיטלד -- הבורקה הרייעלו ןומראל ,תודשל -- קושהמ וליבוה

 .ץחרמ-תיבו תסנכ-יתב השולש ודמע וב -- "ףיוהלוש"ה היה קושה

 הישעתו הלד תואלקחה ,ינע ירפכ רוזיאב ,תחדנ הרייע התיה 'ץבול

 םיססיבמ תומוקמו םישנא םהב םיקחרמ שיש דיעה ןמיינה רהנ .ןיא

 ,םילודג םיזכרמ לא ,ןמיינה לע וטש םיצע תודוספר .רתוי םירישעו

 הרייעב ובכעתה תודוספרה יטישמ :םה םג ופיסוה הרייעה לש תוסנרפלו

 תוריהב תובותכל וקקזנ םה םיתעל ,ךרדה ךשמהל ןוזמב דיטצהל ידכ

 ,ןבל ןוטרקמ תויתוא תריזגב תוליל ונקסע יחאו ינא ;תודוספרה לע

 .תודוספרה ליבשב ,הבע

 שמש אוה ,הבע הרק תבכשב הסכתמ היה רהנהשכ ,ףרוחה ימיב

 םמוד הנשה תומי בור היה אשינה ןומראה .םישלגמלו םילויטל בחרנ רכ

 וב תונעהל ןינע םיפיסומו ,ותוא םידקופ וילעב ויה ץיקב קר ,לוענו

 .םיבשותל הסנרפ םג ופיסוה םא קפס .'ץבול יבשותל

 םהמ דחא ,הרייעב ויה ןבא יתב ינש קר) הלש ץעה ינבמ לע הרייעה

 תברועמ התיה אלו ךרדה םא לע החנ אל ,(ריבגה לש וירוגמ תיב היה

 םג ומתסנ ףרוחבו ותסב רקיעב ,תורחא םירע םע הרבחו רחסמ ירשקב

 העקשו ,רופכבו גלשב ,ץובב זא הלברכתנ הרייעה .םיטעומה םירשקה

 הל ןיאו םלועהמ איה תקתונמ וליאכ ,טא-טא ומרזש םילדה םוי םויה ייחב

 .לודגה םלועב הווהתמל רשק

 םיסורו םיסורוליב -- םייוגהו םבורב םידוהי ויה 'ץבולב םיבשותה

 ,תיתלשממה ש"ייה תונח להנמ ,רמוכה ,תושרה ישנא םהמ | ;םיטעמ

 ץוחהמ םייוג םג ואב עובשב ןושאר םויב .תודימאכ וארנש תוחפשמ המכו

 .ידוהי יפוא הרייעב טלש עובשה ימי לכב ךא ,היסנכב ללפתהל ,'ץבולל

 ,םידימאה םירחוסה הב ויה םיטעמ .רחסמב תעפושמ התיה אל הרייעה

 -- ,םידב ירחוס ,תומהבו םיסוס ירחוס ,אפוג הרייעב קרסנש ןתשפה ירחוס

 היבשות .תינלמע התיה הבורב הרייעה .רתוי הדימאה הבכשה תא ווה הלא

 .תירפכה הביבסה לע םג םתסנרפו ,הכאלמ-ילעב לודגה םבורב ויה

 בר רזעל ויה הרפהו תיבה י"ע קריה ,םירכא ליבשב חזרמ-יתב ויה
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 .לוזב ורכמנש זמיינה יגדמ םיבשותה ונהנ ןכ ומכ .םויקל

 דואמ הנטק .האמה תישארב תוליחתמ ,יתדלומ תרייע לע יתונורכז

 ודקפש ץיקב תופרשה : זאמ ינורכזב תויח תוטלוב תועפות יתשו זא יתייה

 ,קושהמ ךשמנש יצובה קדורגובונ בוחרו ;הנש ידמ תועיבקב ,הרייעה תא

 רשאכ ,םעפ .הציבה תא זקנל תולעת וכשמנ ודיצלשכ ,תובוחרה רתיכ

 הלעתה ךותל יתלפנ ,יתלשכנ ,םישרק ןורשג ינפ לע הלעתה תא יתיצה

 דורו והשמב הניחבה ,קושהמ הרענ םש הרבע הרקמב ;יתעבט טעמכו

 .יתוא התשמו םימב טבלתמה

 ירחא ,דואמ םיבשותה ודירטה ,תוציבהו תופרשה ,ולא תועפות יתש

 םיתבב ,םירגוסמו םירוגס םידליה ויה םהב ,םישקו םיכורא ףרוח ישדח

 םע .והשלכ רורוא אלל ,םימוטא ויה םהיתונולחש ,תופיפצב םיסלכואמה

 ץובהו םימה ימרז לבא ,בחרמל הצוחה םידליה וצרפתה הרשפהה תישאר

 תובבותשהל םוסחמ ומש ,תובקע וב וריאשה םירכאה תולגעש קומעה

 ,תופרשה תמיא הרייעה לע תדרוי התיה ,ץיקה אובב .םידליה לש ביבאה

 היסנכה לש הקעזאה ינומעפ םערב תוולמ ,תולילב עבק ךרד וצרפש

 םידליה בלב קומע התרחנ תופרשה תמיא .שאה-יבכמ תורצוצחו ,תירצונה

 בוחרב תוציבהש הרבס התיהו ,ונתיבל ועיגה אל םלועמ תופרשה יכ"םא)

 שאה ינפמ המיאה התורח הראשנ ןורכזבו ,(תונערופה תא תובכעמה ןה

 ,תוזורא תוליבח לע ,תוליל ונבשי םעפ אל .רוצעמ אלל םיתב הלכמה

 םעפ אל .םיכומסה תובוחרב תוללותשמ תופרשהש תעב ,טלמהל םינכומ

 וליפא ,םיבר םיצמאמ רחאל ואצמנו ,תופרשה תעשב דחפמ םידלי ומלענ

 .תורבקה-תיבב

 ךרדכ ,ןודז תתצה ירפ ןה תופרשהש התיה רובצב תחוורה העדה

 ,הרייעב םירישע םייוצמ ויה אל ,ןטש-השעמ ,םלוא ;חוטבמ תורשעתהל

 ושמש םג ןהש דע ,תורידת הכ ויה תופרשה .תוברה תופרשה תורמל

 הרק הז" :םירחא םיעוריאו הדיל ידעומ ןויצל ,הנשה חולל ףילחתכ

 תרחא תונערופ .הזב אצויכו הירחאו הינפל וא ,"הלודגה הפרשה ןמוב

 וצלאנ םיבשותה ,תוציבה ללגב תחדקה התיה הרייעה תא תדקופ התיהש

 .הדמתהב ןיניח עולבל
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 .הנממ ודרפנו רצק ןמז הב והש ,הרייעל ואב םינוריט םיאפור

 הרקמב .תורבקה-תיבב ויתותוא ריאשמ אפור לכש םיחישמ ויה תוירבה

 ,ץוחבמ תוארוה רסמו ,תיבל סנכהלמ אפורה רהזנ תועובעבא תלחמ לש

 םא"ו ,לכה הזו -- "םינפה תא דרגל אל"ב ומכתסה תוארוהה .ןולחה י'"'ע

 ההש ,אריפש ר"ד ,דחא אפור ."הידי תא רושקל -- קפאתת אל הדליה

 בחר ,המוק-הבג רבג היה אוה .םינש רשעכ ,םיאפורה רתימ רתוי הרייעב

 .םסרפתנ םשו הנליול רבע אוה םג לבא ,םילוחל רוסמ ,ץרמ עפוש ,םיפתכ

 התיה תוקוניתה תתומת לבא ,הובג היה םידוהיה לצא הדוליה רועש

 .םהמ המכ ותמ ללכ ךרדב לבא ,םידלי הרשע ויה תובר תוחפשמב .הבר

 ; ךונחל -- השדקוה הבר בל תמושת .םירוהה לש םתגאד שאר ויה םידליה

 םידמלמ ויה תודליל .עברא ליגמ רדחב ודמל םיינע ינבו םימותי םג

 היה ילש דמלמה ,לשמל .םידמלמה ןיב הגרד יתוחנל ובשחנש םידחוימ

 לש םידמלמה .הדובע תנואת רחאל ,תודמלמל רבעו ועוצקמב תורוק רסנמ

 וקסע ובש רדחב היה םידומלה רדחו ,הנקז תעל םקוסיעל ועיגה תודליה

 .דמלמה לש םיאושנה תבה וא ןבה םתכאלמב

 ,ןברק לכ ךכ םשל ובירקה .ודמלי םינבהש םינינועמ ויה םירוהה

 ושע םא .םינבה לש םהידומל ןממל תויורשפא ושפח םירוהב םיינעה ףא

 -דומלת'" היה אלש ןויכ ,תורחא תורייעב תובישיל וחלשנ םה ,הרותב לייח

 -- הרשע שמח ליג דע הרייעב ודמל ללכ-ךרדב .הבישי אלו הרייעב "הרות

 לצא ודמל ןקלח ,םידומלב תוחפוקמ ,ליגרכ ,ויה תודליה .הרשע שש

 ךישמה אלש ימ .תיסורב תבותכו שידיי בתכמ בותכל םייטרפ םירומ

 ודמל תונבה .לטב ךלה וא ,הכאלמ דמל ,וןיבא לש קסעל ףרטצה וידומל

 .הריפת ןקלחב

 עיגה אל ןותעו ,הירפס הב התיה אל ,1907-ב הרייעה תא יבזע דע

 .הילא

 םיריעצ ;הרייעל םג תינכפהמה חורה הרדח ,1905 תכפהמ םע

 ושבל ,םודא לגד ומקר ,הכפהמה חורב םיריש ורש ,דחי ופסאתה תוריעצו

 םרבד ואשנש םיינוציק ויה .ודרוב עבצב בור יפ לע ,תיסור המוקר הצלוח

 .תומכסומב דורמלו ,הכפהמה ןויערל תושפנ תונקל ידכ ,תסנכה-תיבב םג
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 םירוההמ םגו תושרה דחפמ ,רתסהב דיל דימ ורבעש "תורושורב" ועיפוה

 יסקטב ,הכפהמ ירישב וחצפ תוריעצו םיריעצ .הכפהמה ןויערל ודגנתהש

 .ןיגפהל ידכ ,םיריעצ תוגוז לש תופוח

 ייחב ןואפקה רבשנ ,הרייעב הבושח תוררועתה תפוקת התיה תאז

 התיה וז הפוקת ךא .םינבו תובא ןיב םיכוסכס ררוע רבדהש ןבומ .םיריעצה

 .התיה אלכ -- הכפהמהו ,םנואפקב הרייעה יריעצ ועקש בוש .דואמ הרצק

 ובזע םיבר םיריעצ ;רתוי דוע תחדנו הלד התשענ הרייעהש היה המוד

 בורל) ,הנליו ,השראו ,'זדול ,קסנימ -- תולודגה םירעל ודדנו הרייעה תא

 .םיל רבעמ לא דודנ וקיחרה םירחא ,(החפשמ יבורק ויה םהב םירעל

 ,עדומ-יתלב ןפואב םמיע ואשנ ,םיכרכל ,םיקחרמל ודדנש םיריעצה

 םתוא םיפקות םיתעל ויה ,הרז הביבסב םתויהבו ,םאצומ תרייע תומד תא

 הלהקה יווהל ,םירוהה תיבל -- םהירוחאמ וריאשה רשאל םיעוגעגה

 .ןמיינה רהנלו תיבה ירוחאמש קריה ןגל ,םיגחלו ןילוח ימיל ,הנטקה

 םייתרבח םיווצו םיגהונ לש תבייחמהו העובקה תכרעמה הריטצה קוחרמ

 םיקוחר ,םישולתכ םמצע ושיגרה םה ,היפוי לכב הרייעה לש םיירסומו

 אל םינש םידדונה ועדי רכנב .וטלקנ אל ןידע השדח הרבחבו ,םתרייעמ

 י"ע ןסר-רסח לוצינ ףא םיתעלו ,תכרפמ הדובע .ינוע ייח לש תוטעמ

 םבור) ילכלכ סוסיבל ועיגה לודגה םקלחב לבא ."םהיביטמ"-םהיבורק

 םילעפמ ומיקה םה .(הכאלמב רכנב קסעש םדא יל רוכז אל ,רחסמב

 'ץבול םג המרת הככ ."םש" וראשנש םיריעצה תויחאלו םיחאל וגאדו

 אלש ימו ,תימורדה הקירפאלו הקירמאל רקיעב ,תידוהיה הריגהה םרזל

 תדירפ .סירפלו ןודנולל רגה -- םיל רבעמ לא ךרדה תואצוה ול וקיפסה

 ורגהש הלאמ לבא ,תיסחי הלק התיה הפוריאב םיראשנהמ החפשמה

 יכב הוולמ הדירפ -- ,םימלועל קותנ ,השק הדירפה התיה הקירמאל

 .בל-ערוק

 תא הבזע רשאכ ג"יה תב החדליה המיע הלטנ רשא דויצה היה רעצמ

 ךרכנ ולוכ ,ולקשמ היה לק .הייח-לרוג תארקל התאצב ,התדלומ תרייע

 תבש תלמש ,רורצב ויה תונתוכ שולש-םיתש ,תינועבצ דב תחפטמב
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 ריעב דודה לש ותבותכו -- הקוחרה העיסנה ימדל ףסונ ,דחא לבורו

 התלכשה .דגבה ילופיקבו סיכה ךותב םירופתו םיכורכה םיקתפ לע ,הלודגה

 .ןובשח טעמו תיסורב ,שידייב הביתכו האירק תעידיב : המכתסה

 .הלגעב העיסנ תממי ךלהמ ,לזרב תליסממ תקחורמ התיה הרייעה

 הנושמ הירב לא הליבוהו החיב זחא ןולגעה רשאכ ,הדחפנו המהדנ הדליה

 תבכרה תאז" :הל רמאו ,תפשונו תשעור הירב ,םילוהג לזרב ילגלג לע

 ."בטיה וילע ירמש ,סיטרכה הנה ,השראול תכלוהה

 ,הינפל תוריעצו םיריעצ הובזעש ךרדכ ,הרייעה תא הדליה הבזע הככ

 איה .הקירמאל ,םיל רבעמ לא ודדנו היתויחא יתש הינפל הובזעש ךרדכ

 המחלנ ךכ לעו ,העדי דחא רבד לבא ,עודי יתלבה לא העסנו תבכרב הבשי

 הדיתע רובע קבאהל הכירצ איה ,הלודגה ריעה השראוב ,םש :תיבב

 .חילצהלו
6 

 חא יתדקפ ,ןילופב "ץולחה" תוחילשב ונייה רשאכ ,1934 תנשב

 אלא ,הלגעב אל ,בקעיו ינא הילא ונאב םעפה .יתדלומ תרייע ,'ץבול

 .םיתלצעב הלהנתה הריעזה תבכרה .הרצ לזרב תליסמ -- "תנוליסמ"ב

 יבשותמ םיבר ואצי הנחתל .תומדקתה -- תאז לכב ךא ,תודבכב הפשנחה

 תב הדליב יתרכזנ ,יתמעפתה .ואבש םילארשי-ץראה תא שוגפל הרייעה

 .תוברה היתווקתו הלדה התלכשה ,הדיב ןטקה רורצה םע הרשע-שולשה

 ,תובוחרה םתוא ,קושה ותוא .התומד תא התניש אל ,המוד ,הרייעה

 ,םינשי דימת וארנ ,תופרשה ירחא שדחמ ונבנ םבורב יכ-םא ,םיתב םתוא

 .םיקחרמל ,קפואל רבעמ לא םרוזה ,בחרה ןמיינה רהנ ותוא ,ןבומכו

 העונתה ,עונצו ןטק -- ירבע רפס-תיב םק .םייוניש ולח תאז לכב ךא

 לבא ,תורחא תורייעב ומכ הרעסב השבכ אל םנמא ,םוקמב הלעפ תיצולחה

 .הרשכהב רבכ ויה םידחא םיריעצ

 ,תיסור התיה םדוק ; תוכפהמהו המחלמה ירחא םג תחדנ התיה 'ץבול

 האבש תבה .תידוהי הראשנו התיה דימת ,תינלופ תויהל הכפה ךכ"רחא

 ,התרייע לש התומימתו התולדב לע תועמד דע המחר ,התיב תא דוקפל

 .הנובלעב דתוארל דואמ הל היה רצו
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 אל םוקמה ידוהיו תמייאמה האושה לש םעזה יננע וארג -- ,קפואב

 .הארונה הרעסהמ טלמהל שי יכ ,ושח
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 .הפוריא תודהי תולהק רתי םע תברח יתדלומ תרייע

 .לילכ ברחנו היהש לכל ןורכז תבצמ ,ולא ירבה וידי
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 .(1898 טסוגבא 25) 180 ,ח"נרת לולאב 'ז ץילמה

 םיללוע ,עמשנ המרב ונריע יפורש תקנא לוק -- (קסנימ ךלפ) שטפבול

 יכ ,לכ רסוחבו םרועב וראשג .םפסאל םוקמ ןיאו בוחרב םילטומ םיקנויו

 תובא ונפה אל .הרודמל יהתו ריעה לכ תא הבהלה הככס רצק ןמז ךשמב

 םירעה ילולו אתרופ הלצה ףא ול רשא לכמ שיא ליצה אלו םינב לא

 ,ונמת התע יכ ,הפירשה ירחא ףכית םמחלמ ונל וקינעה רשא ,תובורקה

 .בערב עווגל הלילח

 הלודגה הלומהה לוקל וררועתי ילוא .םיברב ונרעצ םיעידומ ונגה ןכל

 תסנכה תיבו שרדמה יתב םג ונבל ןובאדל .טעמב וא ברב ונל ועישויו

 הליפת ךופשל םוקמ םג ןיא יכ דע ,ופרשנ תויפלתל םייונב ויה רשא

 .םתונבל המב ונל ןיאו ףרשנ ,לידבהל ץחרמה תיב םג .םימחרה לעב ינפל

 םייוקיו םחורי םחרמה .ועישוי םינויבא תושפנו ןויבאו לד לע וסוחי

 .םתיבב רשועו ןוה ,םהב

 קפלח ץיווֶאמינוב קחצי

 'ציבוניצ .מ |: טקיל

 ...םכח א םעדייא ןא

 עקפלעוו ןפורעג טַאה ןעמ ןכלעוו ,דיי א לטעטש ןיא ןעוועג זיא'ס

 זיא'ס ןעוו .רעטכעט יירד ןוא ןיז ףניפ טאהעג טָאה עקפלעוו .סעקנימ

 קעווא םעדייא סעקפלעוו זיא המחלמ עשינאפאי-שיסור יד ןכַארבעגסיוא

 ןעמוקעג זיא ןוא ןעוועג טינ טרַאד רע זיא טייצ ךס ןייק .עקירעמא ןייק

 .שטבול ןייק קירוצ

 טָאה ,קירוצ ןעמוקעג זיא רע סָאווראפ טגערפעג םיא טָאה ןעמ זא

 : טרעפטנעעג רע

 ךיא ,ןביילב טרָאד רע לֶאז ,עקירעמא ןענופעג טַאה סובמָאלָאק --

 ,שטבול עלעטעטש ןיימ ןיא ןבעל ליוו
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 ל'ז רטכיד קחצי

 'צבולב ירבעה רפסה-תיב

 .ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימ"

 -ראו םימע ןיב דרופמו רזופמ םע

 םיניקת םייתכלממ םייח ללושמ ,תוצ

 -ינפה וייח ןגראל עדי ,םינש יפלא הז

 -סומ םיקהל ,(םיינחורהו םיירמחה) םיימ

 םיינחור תודסומ ,תידדה הרזע לש תוד

 םויק לע תורוד ךשמב ורמשש םילענ

 .םעה

 דיחי הרקמ הארנכ הווהמ ונמע

 -כ םישק םיאנתב יחה םעש הירוטסהב

 ללובתה אלו ומצעל ןמאנ ראשנ ,הלא

 .םימעה ןיב

 ,בותכא םעה יטושפ לע אלא ,םיליכשמה לע אלו םעה יגיהנמ לע אל

 ןוצר ךותמ ,םכש וטנש -- םילעופו ,םיריעז םירחוס ,םירלדנס ,םיטיח -

 םמחלמ שממ וכסחש שיו ,רתויב םייחרכהה םהיכרצמ וכסח ,הרכה ךותמו

 םילוח-תיב ,הבישי ,הרות-דומלתל :םידוהיה תודסומל רוזעל ידכ ,לדה

 .'וכו םימותי-תיב ,ידוהי

 לעש -- טילשה ידסחל ונייה םינותנש תורמל .'לארשי ןמלא אל"

 היוטנ דיו תחגשמ ןיע לארשיב םדאל התיה -- ונל ןיוע היה בור יפ

 אובל ידכ םשפנ ורסמש םידוהי לש הרובג ישעמ לע רפוסי דוע) .הרזעל

 ןיעכ ויה הלא תודסומ .(וכו הרצ תעשב הרזע ,לשוכו חדנ חא תרזעל

 ,תורודה תרוסמב ונכשמה ןאכ .ונתאמ וללשנש תואמצע ייח לש ךשמה

 ."ךמע ךיחא יחו" לש

 ךדונחה תודסומ

 םהירוזפ תוצראב םידוהיה ומיקהש תודסומה לכ לש תרתוכה תלוג
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 אוה ריעצה רודה ךונחש םעה שיגרה אירבה ושוחב .ךונחה תודסומ ויה

 ,ומויק ךשמה לע רומשל הצורה םע .םעה לש ומויק דוסיו ושפנ רופיצ

 .ריעצה רודה ךונחל גואדל ,הנושארו שארב ביח

 הרזע לכ אלל ,תיתכלממ תושר ילב .רוהה ךונחל םעה גאד םנמאו

 -ידומלתו םירדחמ לחה ,אנפלוא יתב לש הפנע תשר םיקח ,תולשממה דצמ

 ינעה דליל םג הגאד התיה .תובישי דע ,ןבר תיב לש תוקוניתל הרות

 דמל ,דומלדרכש םלשל הגישה אל םירוהה די םאו ,ץראה-םעו רוב ראשי אלש

 בוחרבו םלועב תושדח תוחור בושנל וליחתהשכ ףא .הרות-דומלתב

 -שק ךותב סנכתמה טמח" ותואכ ודומלתמו וכרדמ םעה קספ אל ,ידוהיה

 המינפ ולוכ סנכתה הזה םעה ךכ ,קזני אלש ומצע לע ןגהל ידכ ויתושק

 םימיל ןוחטבו הוקת ,שפנ זוע ,םימוחנת ותרותו ושפנ יקמעממ באשו

 ."אובל הבורקה הלואגל ,םיבוט

 "תוברת, רפס"יתב

 רפס-יתב ,הלוגה תוצופתב ומק ,םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב

 ,הנושארה םלועה-תמחלמ ףוסב ,רופלב תרהצה ."תוברת" םשב םיירבע

 ,הלואגד התלחתה וז הרהצתב האר םעה .ץראה ןינבל השדח הפינת הנתנ

 שארבו ,םעה תיחתל םילכ ןיכהל ךרוצ ואר ןכלו .חישמה ימעפ תניחבמ

 רפס-יתב ודסונ תורייעהו םירעה בורב .תירבעה הפשה תיחת הנושארו

 .הנידמה תפשל טרפ ,תירבע התיה םהב חארוהה תפשש םיינרדומ ,םיירבע

 ,הנושאר הגרדממ תיתכלממ היצקנופ עודיכ וז ,םתקזחהו רפסדיתב תמקה

 ,הקסה ,תרוכשמ ימולשתל ביצקת ,םימיאתמ םינבמ :בר ףסכ שרוד רבדה

 אלמ ,ןינעה תובישחב הרכה ךותמ ,היפכ לכ ילב הנה .'וכו תורש ,ןויקנ

 .וז תיתכלממ היצקניפ םעה

 .םירומהו םירוהה ידעו ודמע םהינפב םיישקה לכ תא תונמל לכוא אל

 ינניא !? הטעומ תלוכיהו םיבורמ םיכרצהשכ ,רפסה"יתב םייקל דציכ

 ולבקש ,םירומ הברה ינא ריכמ לבא ,ביצקת רסוחמ רגסנש רפס-תיב ריכמ

 ובזע אל תאז-לכבו ,הזמ תוחפו הנשב םישדח הנומש דעב תרוכשמ

 תובלב םעפ ,ריעצה רודל ימואל ךונח לש בגשנה לאידיאה ;םתדובע

 -לע םיצמאמלו תונברקל םתוא ץירמהו ,דחי םג םירומהו םירוהה ידעו
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 םהמ ,ךונח-יתב םילד תוחכב םייקלו םיקהל ועדי םעה יטושפ .םיישונא

 -םייח 'ר ומכ םידוהי לע רפוסי דוע .םימישגמו םיליפעמ ,םיצולח ואצי

 רפסה-תיב תא םייקל ידכ ,תולילכ םימי השע רשא ,יקסבורשוא רשא

 -תיבל םהידלי תא וחלשו לדה םמחלמ וכסחש םירוה לעו ,'ץבולב ירבעה

 .ףסכ ןיא ,םנח דלי לכ לבקמה ,ינלופ רפס-תיב םלומשכ ,ירבע רפס

 יץבולב הלהקה י"ע ירבעה רפסה -תיב

 הגרדממ יכונח-ימואל דיקפת אלמ וז הרייעב ירבעה רפסה-תיב

 ;םיכושחה םירדחהמ םאיצוהו הרייעה ידלי לכ תא וכותל טלק אוה .הנושאר

 ."רדח" הב םייק היה אל ינמזבש הדיחיה הרייעה תאז התיה
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 .1925 תנשב רפסה-תיב ידימלת

 וז שדוק תנפל םבל תא ואשנ ,תלוכי יטועמ םבורב ,הרייעה יבשות

 ומלשו םחלל ובערש םירוה ויה .ירבעה רפסה-תיבל קר םהידלי וחלשו

 אצוי אלל ,הרייעה ידלי לכ הז רפס-תיבב ודמל רומאכ .דובכב דומלדרכש

 .(םיחתפה לע רזחמה) רעב-יכדרמ לש ונב וליפא ,ללכהמ
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 ןיטינומ ול תונקהל וצר םה .רפסה-תיב יכרצ לכל גאד םירוהה דעו

 םירומה תא ןימזהל ולכויש ידכ ,םירומה רכש םלשמה רפס-תיב לש

 .רתויב םיבוטה

 לע רתוול ולכי אל לבא .םבל תא הכשמ ,ינרדומל ,שדחל הפיאשה

 ונימזה ."ךדי חנת לא הזמו ,הזב זוחא" :הטישב וגהנ ןכלו שדוקה ידומל

 ונימזהו .שדוק ידומל םג ודמליש דימ ונתה לבא ,ןוירנימסה ירגוב םילחנמ

 .'זדו 'ו תותכב ארמג דמלל ,טשקב קחצי יבר ,הרייעבש דבוכמה דמלמה תא

 ,בר ץמאמ .ההובג התיה ,התוא ךירעמ ינאש יפכ ,םידומלה תמר

 ירפס ויה אל .תירבעה תארוהב םירומה ועיקשה ,בוט ןוצרו תוריסמ

 יבתכ .תינלופמ רקיעבו תורחא תופשמ ומגרת .תירבעב םימיאתמ דומל

 םימי ושע םירומה ויה אל םירומל רזע ירפס יעיפוה אל םייגוגדפ תע

 .תירבעל ומגרתלו םיאתמ רמוח אוצמל ידכ ,תולילכ

 םידימלתה תירפס

 .םירפס 1000-כ הבו םידימלתל הירפס המייקתה רפסה-תיב די לע

 .הירפסה תמקהל שורדה םוכסה תא תוטעמ תוטורפמ ונפסא תולקב אל

 םינש ךשמב ,סרפ לבקל תנמ לע אלש ,יקסרפ הרומה להנ הירפסה תא

 עובשב םימעפו ,םירפס ופילחה עובשב םימעפ .הדפקהבו תוריסמב ,תובה

 םיקלחתמ םתוארל בלה בחר .םידומלה תועש ירחא םידלי רפסה-תיב המה

 יתבהא .בוט רפס לע הזל הז וצילמה דציכ .וארקש םירפסה לע םימשרב

 יעגר חוכשל לוכי יניא .םהיתועדל ןיזאהל ,ולא תועשב רפסה-תיבל רוסל

 .הלא שדוק

 ריק ץתע

 אלמל היה ןותעה לע .ריק ןותע רפסה-תיבב עיפוה םיעובשב םעפ

 ,ותביבסב השענה לע תעדל ,האירקל דליה תא ךנחל :ידומל-יכונח דיקפת

 העבהה תא חתפלו ,לארשי-ץראב רקיעבו ,םלועב ,ותרייעב ,ורפס-תיבב

 .בחכב

 בקעי הרומה י"ע ,בר ןורשכבו תויבקעב ,תוירחאב להונ ןותעה
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 התיהש לארשי-ץראב השענה לע היה רתויב רישעה רודמה .ץיבולומש

 רשפא ,םיקתורמו םידומצ םידלי דימת ודמע ,הז רודמ דיל .ונייח תיצמת

 : לאמשל ןימימ םסיבשוי ."תוברת" רפסה-תיב ידימלת ןותע תכרעמ

 ,'ציבומילש לחר ,ןיול רתסא ,'ציבלקני ןועמש ,הכודולוס לרב ,ןוטנוס הדכוג

 .'ציבושבומ לטיג ,יקסבונורהא הקבר ,'ציבשוביפ (השטיא) קחצבי

 .יקסרפ םייחו 'ציבולומש רתלא : םירומה סידמוע

 -- קומעה רעצה תאו ,ץראב גשיה לכל החמשה תא םהיניעב אורקל היה

 .ןוסא וא ןולשכ לכ םע

 רפסה-תיבב תמיקה-ןרק תדובע

 ראשבו תוריסמב ,תובהלתהב הלהונ רפסה-תיבב תמיקה-ןרק תדובע

 ךונחל הנפ ןבא השמש תמיקה-ןרק .רטכיד-ןיצ הנח הרומה י"ע חור

 אצמ ,תותימצל רכמת אל המדאהש ןויערהו םעל המדאה ךרע .ימואלה

 תובהלתהב הלבקתה ,ץראב השדח השיכר לכ .םיכינחה תובבלב ןמאנ דה

 .תורבגומ תומורתבו
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 השעמ לכ .הזכרמב הדמע הלוחכה הספוקהו ל"קק תנפ התיה התכ לכב

 ערואמ .המורת -- רפס םויס ,המורת -- בוט ןויצ :המורתב ןיוצ בוט

 וא חא דלונ .המורח -- הוצמ-רב ,המורת -- תדלוה םוי ומכ דליה ייחב

 תובלב המעפש חורה תא ןייצמה ,דחא הרקמ לע .'וכו המורת -- תוחא

 :רפסל ינוצרב ,םידליה

 ,לקנעי-ללה ול וארקש יפכ וא ,בקעי-ללה םשב דלי דמל רפסה-תיבב

 התיבה עיגהו םיחתפה לע רזח באה ,םאמ םותי דלי .רעב יכדרמ לש ונב

 תא ולכלכ הרייעה יבשות .םיארונה םימילו חספה גחל ,הנשב םימעפ קר

 ,הרייעב םיתבה-ילעב לצא "םימי" דליה לכא ,םהה םימיב גוהנכ ;דליה

 הנקתו הסבכ ,ותוא הצחר ,ןשיו יח התיבב ,וילע החיגשה םישנה תחא

 ,דליל הקיצה תמיקה-ןרקל םורתל היה לוכי אל םעפ ףאש הדבועה .וידגב

 ראשנ ,םתמורת תא םורתל ,הז ירחא הז ,ישיש םויב םידליה ואצישכו

 ול העיצה ,ורעצב השיגרהש ,הרומה .שיובמ ומוקמב בשוי בקעי-ללה

 אל בקעי-ללה לבא ,םורתל אוה םג לכויש ידכ ,האולהכ תוטורפ המכ

 ישישה ימימ דחאב ."ךלש תסכ הז ,רמא ,המכחה המ" .העצהה תא לבק

 ינא םג םויה ,ל"קקל המורת יל םג שי" :תוצצונ ויניעו בקעי-ללה אב

 רועשב .תולגל בריס ,ףסכ חקל ןיאמ הרומה ותוא הלאששכ ."םרות

 הרומה ותוא הנימזה ,ל"קקל םתמורת תא םימרות םידליהש העש ,ןורחאה

 לכו ,םישורג 5 ,ושוכר לכ הספוקל לשלשו אצי םרומ שארב .םורתל ןושאר

 ,תיבה-תלעב :רבדה עדונ ןכ ירחא .רשואמ דליהו ףכ ול החומ התכה

 הנתנו רקוב ותואב הקוסע התיה ,ישיש םויב בקעי-ללה לכא הלצאש

 לע רבגתהל ףידעה דליה .רקובה תחוראל הינמחל הנקיש םישורג 5 ול

 עיגה ,ותמורתו בקעי-ללה לע הזה רופסה .ל"קקל םורתל ידכ קר בערה

 אוהו ,ןילופב תוחילשב זא היהש ,ללהנמ ןמרביל יבצ רפוסה ינזואל

 רבחמה תאמ םירפס 2 ונלבק ."ןטקה עטונה" ורפסב השעמה תא חיצנה

 הארקו ,םהיניב בקעי-ללהו ,תותכ המכמ םידימלת הפסא הנח הרומהו

 .רשואמ הכב דליה .רופסה תא םהינפל

 תולועפהו .תוסנכהה לע ורסמ ןהב ,שדוח-שאר תוגיגח הגיהנה הרומה

 ,ודקרו ומלקד ,םיריש ורש ,לארשי-ץראמ תושדח ועמש .תמיקה-ןרקה לש
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 ולעפ הנעמל ,לארשי-ץרא לש הריואל םידליה תא וריבעה ולא תוגיגח

 .םתלוכי בטימכ

6016 6-0066 2/1) ₪066 626[7' 6.6 6 006 66) 

 רפסה-תיבב הגיגחהו גחה

 תולגל ונלדתשה ןאכ .רפסה-תיב תדובעב דבכנ םוקמ הספת הגיגחה
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 גנחה .המבה תונמאבו דוקרב ,הרישב ;יתונמאה חטשב םידליה תונורשכ

 תאבחנה ,הנידע ,הטקש ,העונצ הרומ ,יקסבוכוטפ הינוב הרומה י"ע לחונ

 רחא ,רפסה-תיבב םידליה םע הלבמ התיה תועש לע תועש .םילכה לא

 רפסה-תיב תועפוהל .שדח ןורשכ תולגל החילצה דימת .םידומלה תועש

 ואב ,הרייעה יבשות ראשו םידליה ירוה .הביבסבו הרייעב ןיטינומ ואצי

 .תוחישל אשונ בר ןמז התיה הגיגחה .םהינומהב רפסה-תיב תוגינחל

 תובבלב תומדקתה תופיאש העטנו םיפנכ החימצה ,ץמוא הרידחה הרומה

 הנוכתה .הגיגחה תחלצהל די ונתנ ,םירוההו םירומה רבח לכ .םידליה

 ,תושובלת ורפת ,תורואפת וניכה : םיתבבו רפסה-תיבב הבר התיה התארקל

 לע שגדה םשוי הגיגחבש ונלדתשה ,ונתדובע לכב ומכ .'וכו המב ומיקה

 שובי" :אשונה לע הגיגחה תא רכוז ינא םויה דע .ילארשי-ץרא אשונ

 תילניגירואהו תדחוימה הרואפתה תדמוע יניע דגנל ."לאערזי קמעב תוציבה

 .הציבבש םיעדרפצה תשובלתו ,ץיבולומש בקעי הרומה ןיכהש

 ,ינלופה רפסה-תיב םע ונרפס-תיב עיפוה ,ןילופ לש םיימואלה םיגחב

 :ינלופה רפסה-תיב להנמ יתוא לאש .הנוילעה לע דימת התיה ונדיו

 ונניא םילדתשמ ונאש המכ 1! הפי לכה לבקתמ םכלצאש הביסה יהמ"

 ןוצרו הבהא רקיעהו ,הדובע המכ להנמה עדי ול ."םכב תורחתהל םילוכי

 .החלצהה רשפ תא יאדוב ןיבמ היה ,העפוה לכב הרומה העיקשה ,בוט

 ןודעומה

 הרוצב יונפה ונמז תולבל דליה לכוי וב ,םוקמ אוצמל ונלדתשה

 .רפסה-תיב י"ע ןודעומ חותפל ונטלחה .תיתוברת

 האיקבו תיארחא ,הצורח הרומ ,רפט ינוט הרומה הלהנ ןודעומה תא

 ,םיקחשמ רדח ליכה ,עובשב םימי השולש לעפש ןודעומה .דיזתכאלמב

 ,הקמד :םינוש םיקחשמ ויה םיקחשמה רדחב .הכאלמ רדחו האירק רדח

 -רדחב .םידלי-ינותע ,םירפס : האירקה רדחב .'וכו גנופדגניפ ןחלש ,טמחש

 רדח םג היה .ןהינימל די תודובעב וקסע (תונבל הכאלמ רקיעב) הכאלמה

 םיאבה םידליה תחמש תא ראתל ןיא .הרומ תחגשהב םירועש תנכהל

 .םהה םימיב שודיח היהש ןודעומל
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 ,וקחש ןוצר הזיאב תוארלו ןנובתהל ,ןודעומל םיברעב אובל היה םיענ

 ,הריצי ייחל םומעשמ םידליה תא ונאצוהש ונשגרה .םידליה וב וארקו ודבע

 .הכרעההו הדותה תא םהיגיעב וניארו

 הרייעב םידוהיה ייח לע רפסה-תיב תעפשה

 התיה ותעפשהו הרייעה ייח לכב הדיחיה רואה תנפ היה רפסה-תיב

 -ונתל שיגהש הרזעב ,תינויצה הלועפב ,תוברת ייחב :םיחטשה לכב הבר

 םיצרמו םירוה תופסאל םיארוק ונייה ,תופוכת םיתעל ...'וכו רעונה תוע

 היה דימתו תבש-לילב בור יפ-לע ומייקתה תופסאה .םינוש םיאשונ לע

 .אלמ רפסה-תיב םלוא

 יקסרפ הרומה .ותרזע רפסה-תיב שיגה תונרקלו תינויצה העונתל םג

 ידוהי תיב לכבש גאד אוה ,הרייעב תמיקה-ןרקה השרומ תובר םינש היה

 ילעב תא םיתחה .דוסיה-ןרק ינינעב קסע םירומה דחא .הספוק אצמת

 .ףסכה תא תובגל לדתשה םנוערפ ןמז עיגהשכו ,ן[רקה תורטש לע תלוכיה

 .תאז היבגב דימת קוסע היה םצעב

 -ולומש בקעי ההומה .רעונה תויורדתסהל ונשדקה וננמזמ דואמ הברה

 רקיעו הכרדהב ,הצעב םהל ונרזע .הז חטשב רתויב ליעפה היה ץיב

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש ןבומכ לכה .תירבעה הפשה תארוהב .םירקיעה

 רפסה-תיב ןינב תבחרה

 ןיאו ,ונימב דיחי אוה ,'ץבולב רפסה-תיב תודלותב ,הז ראופמ קרפ

 .ןילופב "תוברת" רפס-יתב תשר תודלותב םג ול המוד

 ול תונבל היה חרכה .ההייעה ידלי לכ תא ליכהלמ תיבה היה רצ

 ;הינבל שורדה ףסכה תגשה התיה היעבה .תוחפל םירדח ינש לש תפסות

 תויוצעיתהו תובישי הברה .רפסה-תיב תא םייקל ונידיב הלע ישוקב ירה

 ףסונ םולשת םידימלתה ירוה לע ליטהל ונטלחה ףוסבלש דע ,ומייקתה

 אלא ,םירוהה לש ןוצר רסוחמ אל ,ףסכה תא תובגל ונל היה השק .הינבל

 לבא ,וניבה םנמא םה .ונרבסהו םירוה תופסא ונפסא .םיעצמא רסוחמ

 תא תובגל תיבל תיבמ וכלה .הלועפל םתרנ םירוהה דעו .ולכי אל םלשל
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 .יד ךכב ןיאש ונחכוג ,ףוסאל היה ןתנש םוכסה ףסאנש ירחא ."בוחה"

 שגפ םימיה םתואב .ןיא -- ףסכו תויוצעיתה בוש ,תובישי ונסנכ בוש

 : תוצצונ ויניעו ,יקסבורשוא רשא-םייח רמ ,םירוהה דעו שאר-בשוי יתוא

 רמא הבישיב ."םירוהה דעו תבישי םייקל שי ברעה ,רמא ,הצע יתאצמ"

 ! המ ימיו ותונבל שי ,חונמ ול ןתונ וניא הזה תיבה יכ ,רשא םייח 'ר

 היהי סונא ,ונלצא םוקמ אצמי אל דליה םא ;ונידלי שפנב אוה רבדה"

 םירוהה לע ליטהל עיצה אוה ."דמש -- ושורפו ינלופה רפסה-תיבל תכלל

 .תיבה ןינבל הדובע ימי השולש םורתל בא-תיב לכ בייחלו הדובע סמ

 ונינק ונפסאש ףסכה רובע .האלמ תונעה התנענ ףאו הלבקתה ותעצה

 ירוה ידי לע התשענ הדובעה לכ .דחא עוצקמ לעב ןמזוהו ןינב-ירמוח

 .רות יפל םידימלתה

 .''תוברת'' רפטה-תיב תינבב םיבדנתמ

 ,תואיפו ןקז ילעב ,םידוהי יתיארו הצוחה יתלכתסה ,התכב יתדמע

 אלמל המדא תוצירמ םיליבומ ,תורוק םימירמ ,םימיב םיאב םישנא םהיניב
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 תטלחהל תונעהל הלא םישגא חירכמ המ :יבלב יתרהרה .ןינבה דוסי תא

 םה !? פא תעיזב דובעלו םפסכמ םורתל םתוא חירכמ המ 1? םירוהה דעו

 םהינב םייופצ וידעלבש אנפלוא תיב תונבל ימינפה ישפנה ווצה תא ואלמ

 .העימטלו תוללובתהל

 קופיסהו החמשה ראתל השק .הרייעה לכ טעמכ האב ,תיבה תכונחל

 ויה ,הגיגחה המייקתה םהב ,םישדחה םירדחה .ושעש השעמהמ ימצעה

 ,םירוהה דעו ר"וי .הז תא הז ךרבלו חומשל ואב לכה ,ריהב רואב םיראומ

 לוקב ארק אוה .תושגרתהמ רבדל לגוסמ היה אל ,יקסבורשוא רשא םייח 'ר

 הנע להקהו ,"הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש" :ויניעב תועמדשכ שגרנ

 : רידא לוקב

 2 / ןמא*'

 ,למעהו טושפה ידוהיה שיאל ללה ריש םצעב היהש הכרב םואנ יתאשנ

 הגיגהה ירחא .רפסה-תיב ןינבל די תתל אבו ותסנרפו ותדובע תא בזעש

 -תיבל ךלנ ,םידוהי ואוב" :ורמואב הליפתל להקה תא שאר-בשויה ןימזה

 ."תאזכ הלודג הוצמב וניכזש לע ,'הל תודוהלו ,ללפתהל תסנכה

 יתיכזש ירשא .ייחב דוע תוארל יתיכז אל ,תאזכ החמשו תיממע הגיגח

 .ןילופ תלוגב ירבע רפס-תיב תודלות רפסל יתיכזש ירשאו ,ךכב תוזחל

 גואדל היה ודיקפתמש תיבה ןעמל דעו םקוה ,תיבה תכונח רחא עובשכ

 רפס-תיב ,הלימה לש האלמה תועמשמב "יממע רפס-תיב" הז היה .ןינבל

 היה אלפנ .הז דמעמ יתמלצ אלש ,רעטצמ ינא .וידי ומב ותוא הנב םעהש

 ,תורוק םיכשומ ,םידבוע םירחאו ,תובוראה הקנמ ,קיזייא הב ,הנומת תוארל

 .ןילופ תלוגב ירבע רפס-תיב םינובו ,ברעה דע רקובה זמ

 םירוהה דעו

 ואשנש םירוהה דעו ירבח תומש הצרעהבו דובכב ריכזהל ינא הצור

 : תואל ילב ,תובר םינש ,רפסה-תיב לועב

 .דעוה שאר בשוי ,יקסבורשוא רשא-םייח רמ

 .הכודולוס לארשי רמ

 דג
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 .ןיול בייל-םייח רמ

 .קורב םייח רמ

 .ץיבומילש השמ רמ

 .יקסנישטסוא םייח-םהרבא רמ

 ץיבודיוד דוד רמ

 .רנליו רמ

 .הרייעב ךונח-תיב ןינבל ,םצרמו םנמז ושידקה ,הלא םירקי םישנא

 טטרב יגא ריכזמ .רפסה-תיב סוסיב ןעמל ,םמצעמ החונמ וענמ תופוכת

 -ומשנ יוליעל ללפתמו םרכזל ישאר ןיכרמ ,םישודקה םהיתומש הרקוהבו

 .תורוהטה םהית

 .1929 תנשב ''תוברת'' רפטה-תיב לש סירומ תצובק

 ,המוח ,קורב םייח ,יקסבורשוא האל ,יקסרפ סייח : לאמשל ןימימ

 .דימשדלוג ,'ציבלומש רתלא

 האושב ופסנש 'ץבולב רפסה-"תיב ירומ

 'ץבולב רפסה-תיב ירומ תא ינא ריכזמ ,הצרעהבו דובכב ,ןוגיבו רעצב

12 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 : לארשי-תיב לכ םע האושב ופסנש

 .בקעי 'ץיבולומש

 .הינוב יקסבוכוטפ

 .םייח יקסרפ

 .םולש ןוזננוס

 .םולבנזור

 ינא ךירצש ילרוג רמ המ .לארשי-תיב ינמאנ ,םירקיה לארשי ירומ

 ךונחל הגאדב ,יל םינמאנ םיפתוש םתייה ירה .ןורכזה רפסב םכמש ריכזהל

 רוא םתקלדה .םכתדובעב םתעקשה בוט ןוצרו הבשחמ  ,יזיפ-ץמאמ .רוהה

 םתכנח .הלוגב וכרד םעל ריאהש ,שאה דומעכ םתייה .םיברה תובלב לארשי

 .םיליפעמו םימישגמ לש ,רורדו שפוח יפאוש לש רוד

 תררחושמ ץראה :תואיצמל ךפה םכמולח ,םכלמע היה אושל אל ךא

 אלש בלה באוד המ ךא .הלוגה תוצופת לכמ ותדלומל בש םעה ,םירז לועמ

 'ץבול ידוהי תומש םע ,םירקיה םכיתומש ינא ריכזמ .תאז תוארל םתיכז

 לארשי-רמוש .םהייחב םינמאנ םיפתוש םהל םתייה רשא ,האושב ופסנש

 םהייח ובירקהש ,תורודה יכנחמ תומשנ םע ,תורוהטה םכיתומשנ רורצי

 .ומויק ךשמהלו םעה ךונחל

 יץבולב רפסה-תיב ידלי לע

 ןטק דלי םד תמקנ ,תאזכ המקנ"

 -- ןטשה ארב-אל דיע

 "! םוהתה-תא םדה בקיו

 קילאיב .נ .ח

 !לבאתא םכילע ,הכבא םכילע ,םירקיה לארשי ידלי

 שיא לבא ,תולוכש םישנ ןנשיש ,םילוכש םירוה םנשיש אוה לבוקמ

 םידדובה םירבעה םירומה ויהי ,םלוכמ םילוכשהש ותעד לע הלעה אל

 תבהאל ,הריצילו הדובעל רוד ונכנחו ונחפט ,ונלדג ירה .הטילפל וראשנש

 .יתרבח קדצלו םדאה
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 אלו הלפא" .םלועה הסכתה תורדקב .יבלמ החמשה הלטנ האושה זאמ

 תא ירכזב .רתוי םניא וידלישכ ירבע הרומ ייחל םעט המ יכ "...וב רוא

 ,תאזה הנפה תא ירכזב ,םידלי תימהמ רפסה-תיב להצ תע ,םהה םימיה

 םירקיה ונידלי וגפס הב ,רהוזהו שדוקה תנפ ,תניועו הרז הביבסב ונרציש

 -תיבב הריואה תא ירכזב .תמאו קדצ ,ןויווש ,םדאל הבהא ,תודהיה תרות

 לגדב םיכוזה לש תוצצונה םיניעה תא ,"שדוח-שאר" תוגיגח ,רפסה

 דע רקענ הז לכש ןויערל לגרתהל השק .שדוחל ל"קק לש םיחצנמה

 .תינטש תוידוסיבו תוירזכאב ,שרושה

 ,ירפסמ" הז ןיא יבגל ךא .האושב וחצרנ ,לארשי ידלי ,םידלי ]וילמ

 :יניע דגנ םיבצנה .םיבבותשמו םידמול ,םיננערו םיחמש ,םייח םידלי אלא

 -לק ,בייל-םייח 'ץיבוגמלק ,בוליסרק ,הכודולוס ,רתסא זיול ,ןימינב ןיול

 ...דועו דועו קורב ,יקסבורשוא ,לאומש 'ץיבונמ

 ? םכימי ימדב תאזכ תוירזכאב םכתא ףטק ימ !ידלי םכייא ,םכייא

 ,דואמ ינורשכ דלי ,'ץיבונמלק םהרבא !? םכתומב ודבא תונורשכ המכ

 תובר תווקת ונילת .רויצב דחוימבו םידומלה תועוצקמ לכב ןייטצמ

 תונמאבו הידומלב תנייטצמה ,הבוט הדלי -- ודלוב הינה-הרש .הז דליב

 .דוקרה

 .האושה ימי לכ יבלב םכתא יתאשנ .םתיחמנ אל ,םכרומ בל ,יבלמ

 יתעגהו יתיכזשכ .יבלב ךורבה םכרכז יתאשנ ,הקוחר ץראל יתילגוהשכו

 .ןורחאה ימוי דע ,םכילע לבאתאו ,דימת -- יניע דגנל םתא ,ץראל

 שטבול ןיא לוש ייברוחיי יד

 עטסקראטש יד ןופ ,עלוש "תוברת" עקראטש א טגַאמראפ שטבול"

 ךוניח "תוברת" ןופ ןגלַאּפ עקירעיורט יד ץֶארט ןוא ןסערק יד ףיוא

 ? ולעטשוצנגעק ןגאוו ךיז טעוו רעוו (טיבעג ןזעיגילער ןפיוא)

 ''ףסוי תיב" תבישי ןופ הרות ינב ,םיכרבא עקיטרַאד עכעלטע רעבַא

 לטעטש ןיא ּפֶארא ןפור ןוא עלוש "ברוח" א ןדנירג (פיט רעקַאדעראווָאנ)

4 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבוי

 א ןיילא ,רעקַאדעראווָאנ יד ןופ) יקסלַאדָאפ המלש ברה רוחבה םעד

 קידנקערשפַא טינ ,טנָארפ ןטכער ןיא קעווא ךיז רע טלעטש .(רעדיל

 עסערפ רעד ןיא ןעיירערימש ןוא תופידר ,ןלאפנַא ינימ לכ ראפ ךיז

 .וו.א.א

 המלש ברה טריזינאגרַא ןורשכ ןדנעצנעלג ןייז טימ :טאטלוזער רעד

 ראפ עלוש רעטסומ א טביילב עכלעוו ,"ברוח" עלוש יד יקסלָאדַאּפ

 ראפ סעכעלגעמנוא ןייק ָאטינ זיא'ס זא ,טנרעל ןוא טעטש עקימורא עלא

 ".טעברא עקידשפנ תוריסמ

 ,ענליוו ,618 רעמונ ,י''טרָאוו סָאדי'

 .(1937) ז''צרת ןסינ ח''כ

 עזעיגילער א רָאי רעטייווצ ןיוש טריטסיזקע לטעטש ןיא זדנוא ייב"

 תריסמ ןוא טעברא יד זיא ךעלביירשאבמוא ."ברוח" .נ.ד.א לוש-סקלַאפ

 עזעיגילער א ןפאש רעד ויא ללכב .טסָאקעג טַָאה לוש .ד.א יד סָאוו ,שפנ

 ןופ טינ ,לוש "תוברת" עקראטש א טריטסיזקע'ס ווו טרַא ןא ןיא ,לוש

 ,םיער םיעגפ ןוא תוריסמ ,תורצ יד ןענייז רועש א ןֶא .ןכאז עטכייל יד

 ןופ ןענאטשעגסיוא זענייז לוש "ברוח" רעגיה רעד ןופ רעפעש יד סַָאוו

 ןסיורג א ןיילא ייז ןבָאה תמאב ןוא .יירעגערטדרוטלוק עלאנָאיצאנ" יד

 ןוא הפצוח רעייז לייוו ,לוש "ברוח" רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא קלח

 ,ךאז רעדעי ןופ קזוח קידנכאמ .גערב א ןַא שממ ןעוועג זיא תורקפה

 יד ראפ ראגַאז קידנטָאּפשפָא ,רעייט ןוא קילייה זדנוא ייב זיא סַָאוו

 סֶאוו ,לארשי ילודג םתס ןוא ל"'ז דומלתה ימכח עקילייה יד ןופ רעדניק

 רעד סָאוו ,טייהנגעלעג יד קידנצונסיוא .קידנרעה רעדיוש א שממ טפאכ'ס

 קירוצ רָאי עקינייא טימ זיא א"טילש סייוו קחצי 'ר ג"הרה ד"בא רעגיה

 סָאוו -- ,הרות דומלת עשיטַאטש יד טפאכראפ ייז ןבָאה ,ןעוועג קנארק

 ןבעגעגסיורא ןוא החגשה סבר ןרעטנוא טעבראעג טייצ רענעי וצ זיב טָאה

 א ןיא סע טלדנאווראפ ןוא -- תונטק תובישי יד ןיא םידימלת ךס א

 ןענייז עכלעוו ,ןרעטלע יד ןופ המכסה ןוא העידי יד ןַא ,לוש "תוברת"

 .ןלאפראפ ןעוועג ןיוש זיא רעטעפש .ןדיי עכעלטנערַא בוריס

 זיא עיצידארט עשידיי רעביא סעיגרַא עדליוו ערעייז ןופ סָאמ יד

 א טיג עכלעוו ,לוש "ברוח" א ןפאש ןטַארטעגוצ זיא'מ ןוא ןרַאוועג לופ
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 ןופ ךוניח א טפיוהרעביא ךיוא יוו ,םידומיל עכעלטלעוו סַאמ עדנגונעג

 טרעדַאפעגסיורא רימ ןבָאה קעווצ םעד וצ .הנומא ןוא הרות ןופ טסייג

 .ש ברה 'בה יאנק ןסיורג ןוא רענדער-סקלַאפ ןטסווואב לארעביא םעד

 -כרוד ןטארעפער עכיירטסייג ענייז טימ טָאה רעכלעוו ,י"ג ,יקסלֶאדָאּפ

 זופ דיירפ יד וצ זיא לוש "ברוח" א ןוא ,טנאוו ענרעזייא יד ןכַארבעג

 .ןרַאוועג ןפאשעג ןרעטלע עלא

 רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא ,לטכיל עטפניפ יד  ,הכונח ןקיטנייה

 ברה טנפע לאז ןטקאפעג לופ א ייב .עזערפמיא הכונח א לוש "ברוח"

 ןופ טייקיטעט רעד ןופ טכיראב א קידנבעגרעביא ,טנווָא םעד ןַאמיז .ש

 .םשור ןקראטש א רעביא טזַאל טארעפער רעכיירסטלאהניא ןייז .לוש רעד

 ןוא "ןיקילדמ ונא וללה תורנה" טגניז ,טכיל-הכונח ןאד טשטנעב דניק א

 זוא שידיי ,שיאערבעה ןיא ןרעמונ עייר א טריפעגכרוד טרעוו רעכאנ

 בקעי" גנולעטשרַאפ יד ןפורעגסיורא טָאה גנוקיצטנא סיורג .שיליופ

 ."ושעו

 ןדנצנעלג א טימ יקסלַאדַאפ .ש ברה 'בה טסילש טנווַא םעד

 סנ םעד ןרעייפ ןדיי עלא ביוא סאד .א .צ קידנענַאמרעד ,טארעפער

 ןופ סנ םעד ךיוא שטבול טרעייפ ,"םהה םימיב" ןופ סנ א סלא הכונח

 יז טימ ןוא ןענופעג אד רימ ןבָאה רעדניק לֶאצ עניילק א ."הזה ןמזב"

 סאד זא ,טלעטשעגרַאפ טינ ךיז טַָאהמ .הרותה רוא םעד אד ןדנוצעגנַא

 סע ןוא ךיז טלאה'ס ןוא "סנ השענ"ו ןוא גַאט ןייא וליפא ןטלאה טעוו

 ןלַאז ייז ןרעטלע עלא וצ רענדער רעד טרילעפא ףוסל .ןטלאה ךיז טעוו

 טינ ךַאנ זיא'ס ןמז לכ ,לגענ "דמש" יד ןופ רעדניק ערעייז ןעוועטאר

 ןזַאלעגרעביא טַָאה ,טרפב טארעפער רעד ןוא ללכב טנווַא רעד .טעפש

 א ךיז טקרעמ'ס זא ,םורא יוזא ,עדנזעווייב יד ףיוא םשור ןסיורג א

 טייוו ןעוועג טצעי זיב ןענייז עכלעוו ,ןרעטלע ןופ גנוגעוואב עקראטש

 ןוא "תוברת" ןופ רעדניק ערעייז ןעמענוצפַא ,לאעדיא "ברוח" ןופ

 ."ברוח' ןיא ןבעגפַא

 חכ רשיי ןקיצראה רעזדנוא סיוא רימ ןקירד טייהנגעלעג רעד ייב

 תבוטל טעברא עקידשפנ-תוריסמ ןייז ראפ יקסלַאדַאפ .ש ברה רוחבהל

 -ילעב עבושח יד ךיוא יוו ,לטעטש רעודנוא ןיא ךוניח ןזעיגילער םעד
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 ,("ברוח" ןופ סעזערפ) שטיוועלעוויק לשעה 'ר ,ןָאמיו ש בחה :םיתב

 ."ברוח' לוש רעזדנוא ראפ םינבדנו םינקסע עלא ןוא יקצעראפ ןבואר יה

 ןיא ב"וש ,ןיקסימ לארשי םהרבא 'רה רימ ןעקנאדאב רעדנוזאב

 ערעייז ראפ םינבדנ עקיטרַאד עלא ןוא (עניטנעגרא) סערייא-סַאנעוב

 ."לוש רעזדנוא תבוטל ןעגנודנעפש

 ,ענליוו ,636 רעמונ ,''טרָאוו סָאדי''

 .(1938) ו'צרת טבש 'ג ,קיטיירפ

 'צבולב יייתע בתכמיי

 שארב" רודמב ,18 'סמ ןוילג ,1894 -- ד"נרת תנשמ "הריפצה"

 :ןלהלדכ םינינעמה םירבדה תמסרפמ "תוימוה

 םיריעצ הזיא ופסאתה (קסנימ ךלפ 'ץבול) .מ.פ.ל תחא הנטק ריעב"

 ר"פש דומלל םליג ינב תא ררוע ןעמלו הלכשהה דובכב םירמייתמה

 תוקחל לחה הלכשהה חור תמשנ םפאב חופנלו (.צ,מ :היסור תפש)

 דחא ןוילג עובש לכב םיניכמו רדה בותכ (יתע בתכמ) ע"כמ השעמ

 ."תורחא תורייעל םהיריכמלו םהיער ןיב תונוילגה תא םיקלחמו יקנ בתכב

 -בתכמ תונוילג וילא ועיגהש ,'ץיבונמיינ ילתפנ רמ ,ל"נה רודמה שאר

 : וירבדב ךישממ ,הז תע

 ףיוזמה "יתע בתכמ"המ ידיל ואב רשא תונוילג ינש יל ושע קוחש"

 ןיעכ ,םירמאמ ןיעכ םיאצמנ וב ."הסרחה" םשב ונבקי םהיפ רשא הזה

 אל המצעב הנוכה .תודיח ןיעכו תולאש ןיעכ ,םינוטיליפ ןיעכ ,םיריש

 ריעצה רודהמ דחא לכו "המכח הברת םירפוס תאנק" יכ ,איה הער

 םידמגה םירוטקדרהש אקע אד ךא ,בותכל םג דומלל הז ידי לע ררועתמ

 הרז קודקדה תמכחו טעמ הפשה תא םיעדוי ,רסוב דוע םילכוא הלאה

 ,לע לעד זוויכ אתשבשו םליג ינבל וערי דוע בוטה תחת ןכ לעו ,םהל

 אוהו ...רבשנה שרחכ אוה יכ -- "הסרהה" הזה ןוילגה םש וארק ירה

 ,העשה תא קוחדל םיריעצ םכל המ" :הלאה םילמב ורמאמ תא םייסמ

 ,ונומכ םכירוענב וילע םתלמע אלש דועב לארשי ירפוסב ואנקת עודמ

 דד
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 לש הלהאב הליחת םכמצע תא ותימה ;םתינש אלו םתארק אל דוע םגו

 םכל ולעת ,היבשותו לבתה תעידי םכל ושכר ,המכחו הרות ושרד ,הרוח

 םכמעל םיליעומ םישנא תויהל וכזת ,הלהתה םורמ יפג לע הלעמ טאל

 שפנ תוצילעב וארקת םכל בטייו ונקזתו ולדגת רשאכ זאו .םכצראלו

 ". ..ונתנקז תא השיב אלש ונתודלי ירשא"

 יציבוניצ .מ : טקיל

 .השעמה רחא

 טגעלפ ,ןבָאה רע לֶאז ןדע-ןג ןקיטכיל א ,בר רעשטבול רעטצעל רעד

 רע ןעוו טשרצ ןוא רעסאוו טימ הוקמ יד ןטסעמוצסיוא ןייז גהונ ךיז

 ןזַאלניירא עקרעקוט יד טגעלפ ,תדכו ןידכ זיא ץלא זא ,טקיטעטשאב טַאה

 .רעבילוו יד

 ןיא תועט א ןכאמ לֶאז בר רעד זא ,ןפערט ,ןטש השעמ ,ךיז ףראד

 טַאה רע ןוא -- ךיז טפערט'ס יוו ,ןפערט טינ יוזא לֶא"ס -- ןובשח

 .רשכ -- ,גנוקיטעטשאב ןייז ןבעגעגסיורא

 ןוא הרות-ןיד א ןופ טיירפאב ךיז בר רעד טַאה טגווַא ןיא טעפש

 טקעדעגפיוא זיא אד ןוא ,הוקמ רעד ןופ ןובשח םוצ ןעמונעג רעדיוו ךיז

 .לוספ ןעוועג ,ונילע אל ,זיא הוקמ יד ללכה ;תועט רעד ןרַאוועג

 ןעמונעג ,עקרעקוט רעד וצ קעווא זיא ,טליופעג טינ בר רעד ךיז טַאה

 טרשכעג טנווַא םעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעבייוו יד ןופ המישר יד ריא ייב

 ןפאלקנַא ,בוטש א וצ ןייגוצ טגעלפ רע .הרושב יד ןגַאזנַא קעווא ןוא

 : ןייז עידומ ןוא רעטצנעפ ןיא

 עקינייז סָאד טגָאזעגפַא "!טינ רָאט ןעמ ,לוספ ןעוועג זיא הוקמ יד"

 .קעווא ןוא

 ,רעטצנעפ סיקסניערעב עקשַאמ וצ ןעמוקעגוצ ךיוא רע זיא

 .הרושב יד ןעוועג עידומ ןוא טפאלקעגנַָא

 :רעפטנע סעקשַאמ ןעמוקעג זיא דלאב

 .ק .ה ".השעמה רחא ןיוש זיא'ס ,טעפש וצ ,יבר"
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 /ץיבוניצ השמ

 'צבול תלהק ינבר

 טרופופר החמש-השמ-ףסוי ברה

 ךונח לבק .רימ ד"בא ,טרופופר ןהכה שריה-יבצ ברה ויבאל דלונ

 הביבסב תוקיתוה תולהקה תחאכ הבשחנש רימ תרייעבו אטילב ינרות

 ,אטיל ןופצ ,טומאזב החמש-השמ-ףסוי 'ר ברה ררוגתה ךכ רחא .איהה

 ותביבסל בוש רזח המ ןמז רחאלו ,יזורק ד"בא ,בקעי ברה לש ונתחכ

 ה"קת תנשב שרד םש ,'ץבול התיה ד"בא ברכ ותנוהכ תישאר .תמדוקה

 ."השמ ידגב" ורפסב ןריכזמש תושרד הברה ,(1745)

 תויהל לגלגתנ ,אטילבש 'ץבולמ : הלודג הציפק הז בר השע ,ךכ רחא

 .(ןילבול זוחמ) הנ'צנילל אב םשמו ,(תיברעמה היצילג) דורגימז ד"בא

 ,הקוחרה הירגנוהב ,ףרודצנוא תלהק ישנאש דע ,קידצו ןואגכ םסרפתה ןאכ

 עגי ול היה המ ונעדי השמ שיאה הז יכ" ,ןילופ ילודג יפמ וילע ועמש

 .ףרודצנואל רבע אוהו ,תונבר בתכ ול וחלשו "רודה לודג ,ןואג אוהו אצמו

 ,"שדוק ידגב" םשב רקיו אלפנ רפס ךרעו רביח החמש"השמ-ףסוי ברה

 ידגב" (ב ולשמ "השמ ידגב" (א םישוריפ ינש ללוכה ,תובא יקרפ לע

 םע .ילבובמרט ד"בא ,לדנמ-םחנמ-לארשי ר"גה ברה ,ונתח לשמ "דובכ

 םחלשש הארוהב ולשמ תובושת יתש טרופופר ברה סיפדה ,רפסה םויס

 -השמ ברה תאמ ,הרות ישודיח תצקו ,גארפ ד"בא ,אדנל לאקזחי 'ר ןואגל

 .קונאסמ ןאמפיל ר"'גה ןב ,יאגניטיא יולה יכדרמ

 היה אל רבכשכ ,(1806) ו"סקת תנשב ספדנ "שדוק ידגב" רפסה

 ד"בא ,ןייטשנרוא םלושמ-בקעי 'ר :םינואגה לש םתמכסהב עיפוהו ,םייחב

 לופונרט ד"בא ,ד"באב לישעה-עשוהי 'ר ,ידורב ד"בא ,ריאמ 'ר ,בובק

 וחבשב םיגילפמה ,("םייח םימ ראב" לעב) ,ץיבונרשט ד"בא ,םייח 'רו

 חינה" :וילע בתוכ ריאמ 'ר .קהבומ ןשרדו הרותב לודגכ ,רבחמה לש

 ילודגמ דחאכ ומש םסרופמו תותכסמ המכ לע םירובח המכ וירחא

 ."וננמז
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 וירחא ךלה אל ,'ץבול הרייעב ודי-לע ךנוחש ויצלח יאצוימ קלח

 -בקעי 'ר ונב .אטיל -- ותרוכמ ץראב שרשומ ראשנו ,הירגנוהלו היצילגל

 בתכ ,שריהדיבצ 'ר ,ונבו קסניפ י"ע בונאיב בר היה טרופופר ליקוי

 ,ןמלז-םלושמ 'ר ןואגה ברהל האשנ הצנירפש ותב .ל"נה רפסל המדקה

 ,לדנמ-םחנמד לארשי ברה תשא התיה הנורג ותבו ,(טומאז) יורקאפ ד"בא

 .ילבובומרט ד"בא

 ברה לש ומשש םיאור ונא ,ףרודצנוא תלהק לש תונברה בתכ ךותמ

 ותלודגו וחבשב םיגילפמ .דאמ םסרופמ היח ,טרופופר החמש-השמ"ףסוי

 -רופמה םייפנכה לודג ,לודגה רשנה םסרופמה ןואגה" :דומלתה יפנע לכב

 רתכ ןיסומינב רתכומ .תוילגרמ קיפמ הפ .םיקוחר םיו ץרא יוצק לכב םס

 תונברה-בתכ ךיראת .הנהכ דועו "תוכלמה רתכו הנוהכה רתכו הרותה

 דע הרות םש ץיברה .(1780) מ"קת ,תועובש-גח ורסא ,'א םוימ אוה

 וילא וסחיתהו והוצירעה הלהקה ידוהי .(1800) ס"קת תנשב ותומ םוי

 .דובכבו הבהאב

 אריפש רזעילא יר ץטאגה ברה

 ,אריפש רזעילא 'ר ברה לש וייח תודלות לע ,םיטרפ ונל ורמתשנ אל

 -רופמ םינבר לש םתוהדזהמ ןיפיקעב ונל עודי ,ןלהל טרופמהמ טעמהו

 .'ץבול -- הנליומ אריפש תחפשמב דחוימ רצנ ,ל"נה ברל םימס

 -הירא 'ר ןואגה ברה ויבא .הנליו דילי היה רזעילא 'רש ונל עודי

 (אניידו ארפס) ד"וס שמש ,(1701--1761) א"כקת--א"סת ,אריפש בייל

 לופכה ורוביח ידידלע ,הרותה םלועב ומוסרפ הנקו ,הנליוב ינברה ןיד-תיבב

 םירפוס תכסמ לע (לופלפב) "תוירא ןועמ"ו (טשפב) "לאירא תלחנ"

 .(א"קת אווקלַא'ז) "ףסכ תצובק" ינרות רפס רביח ןכ .(ב"צת טרופנרהוד)

 ,אריפש רזעילא 'ר ברה לש ותנוהכ ךיראח ,קוידב עובקל רשפא"יא

 ירחא בה ןמז היה הזש עובקל רשפא ,םלוא .'ץבולב ד"בא דיקפתב

 רשפא .ליעל והונרכזהש טרופופר ,ןהכה החמש-השמ-ףסוי 'ר לש ותנוהכ

 לש םינברה ילודג והוריכהו ,ותעשב םסרופמ היה רזעילא 'רש ןייצל םג
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 יפכ ,הזה יא'צבולה ברה םע החפשמ ירשקב ודמע םהמ םיברו אטיל

 .רמאמה ךשמהב הארנש

 ול ויהש עודי ךא ,םינב אריפש רזעילא 'רל ויה םא ,ונל עודי אל

 הינשהו ,ץינביא ד"בא ,לדנוז-םחנמ ברל האושנ התיהש תחא :תונב יתש

 םחנמ 'רל .אטילד םילשורי -- הנליו יריקימ ,ןייטשפא תיבל םייח 'רל

 ,ןב דלונ םהיבא ןחלש לע םיכומס 'ץבולב םתויהב ,לטיג ותשאו לדנוז

 ךכ רחא םסרפתהש -- םנקז םהיבא ש"ע -- בייל-הירא םשב ,אלפ דלי

 ורשב-ראש םע דחי ,ץבולב ימוקמה שרדמה-תיבב דמל .רודה ןואגכ

 דומלל ועסנ דחיו ,םינש שמחב ונממ שישק היהש ,רטשקאב לאומש 'ר

 בייל-הירא 'ר .םייח 'ר ןואגה ידי לע ,זא הדסונש ןישזולוו תבישיב

 םש) היליא ד"בא היה ,אטיל ילודג תרובחב יראכ ךכ רחא םסרפתה

 -יסאוו ,(םצמוצמה וגוחו ,היליא שיא ,השנמ 'ר רקוחה-ןואגה םע רבחתה

 רטפנ םש ,הנבוקב וימי תירחאבו (קלבוס ךלפ) היראוולק ,ןוגרומס ,קושיל

 .גייירת תנשב

 הליעפ ,תינדמל-תינבר תלשוש דימעהל הכו ,אריפש בייל-הירא 'ר

 .תיאמצעה לארשיבו ןילופ ,היסור ,ןסייר ,אטילב הרות תצברה הדשב

 :וינבו ןישזולוו מ"רו ד"בא ,ל"ז אריפש לאפר 'ר ןואגה םינמנ הלא ןיב

 צ"ומ ,אריפש הירא 'ר ,ל"נה הבישיב וכרד ךישממ ,אריפש בקעי 'ר

 ללוכ להנמ ,אריפש רסיא-לארשי 'ר א"'חליו ,קוטסילאיבב ימשר יתלהק

 ,(הירא 'ר לש ונב) אריפש השמ 'ר ,ביבא-לתב "הרות ירעש" ידומלת

 -לארשי 'ר לש ונב) אריפש לאפר 'ר ,"בקעי ראב" תבישי להנמו מ"ר

 "למרכה תראפת"ו "לארשי תראפת" ללוכו תבישי להנמו מ"ר ,(רסיא

 מ"ר ,(אריפש בקעי ר"גה לש ונתח) טרובגנל ןועמש 'ר ברהו ,הפיחב

 .קרב-ינבב "ןישזולוו ינואג" תבישי להנמו

 ,אריפש רזעילא 'ר לש ינשה ונתח ,ןייטשפא יולה םייח 'ר ןואגה ברה

 'ר) ןייטשפא יכדרמ 'ר לש ונב היה .סוחיהו הרותה שיא אוה ףא היה

 בייל-הירא 'ר ,לבוקמה ןואגה לש ודכנו ,הנליומ (סעביוטדעקטיג  ,יכדרמ

 היסורפ לש התריב ,גרבסגינק ד"בא ,"סדרפה'" רפס לעב) ןייטשפא

 .(תיחרזמה
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 התריואמ םשבתה ,'ץבולב םינש רפסמ ותנותח ירחא ררוגתה םייח 'ר

 .הנליול ךכ רחא רבעו ,תינרותק

 וידומל תפוקתמ ,בורקמ ןייטשפא םייח 'ר תא ריכהש ףסוי-לאומש 'ר

 'ר" :ןלהלד םירבדה תא וילע רסומ ,הנליוב "דוסיה" תבישיב ולצא

 דועסל םא יכ ,ותיבל ךלה אלו הרות לש הלהא ךותמ שמ אל ...םייז

 היה םש ,ל"גה שרדמה-תיב תילעב ול היה דחוימ רדחו ,םירהצה תדועס

 וינפ ,רשב לדו המוק הבג היה .עובשה לכ ןשי היה םשו ,וירפס רצוא ול

 וכלהמ .ויתפש לד לע אוהש לכ קוחש הארנ אלו דימת תומועז ומכ

 ."סינטסיאו תעדה יקנ .םידודמו םירופס וידעצו

 ריע םילשוריב עקתשהו ,לארשי-ץראל םייח 'ר הלע ותנקז תעל

 יריקי ותוא ריקוהל ועדי ,םיבר ינפב טלבתה אלש יפ-לע"ףא .שחוקק

 .הזמ חרוב דימת היה יכ םא ,דובכ ול וקלחו "םישורפ"ה זיבמ םילשורי

 "םילשורי ימכח תודלות"ב אבוה ורכז .(1850) י"רת תנשב רטפנ

 .ןילביר-ןיקמורפל

 השמ ירב םוחנ יר

 ינשה ונב .קודרהבונ י"ע לט'ז ד"בא היה ,םוחנ 'ר לש ויבא ,השמ 'ר

 החפשמ .הלבקה תודוס לבק ונממ א"רגה םע דחיב ,"תולג"ל ךלה םייח 'ר

 יפלש ,אטילד קסירבמ להאוו לואש 'ר לעו ,הנבודמ דיגמה לע תסחיתמ וז

 .דחא םויל ןילופ ךלמ היה הדגאה

 לבקתנש םייח-והילא 'ר םשב םסרופמ ןב היה ,'ץבול ד"בא ,םוחנ 'רל

 ,"והילא תרדא" ורוביחב םסרפתה םייח-והילא 'ר .ץרוט תונברב ויבא םוקמב

 -ישומש רפסכ ותובישח בורמ .הטיחש תוכלה לע םירואב ינש ליכמה

 לש םהיתומכסהל הכז ,הקידבו הטיחש ינינעב םינברלו םי"בושל יכירדת

 ד"בא ,ןנחלא-קחצי 'ר ,רימ ד"בא ,םהרבא-השמ 'ר םהיניב ,םינברה ילודג

 ד"בא ,האפסות רודגיבא-לאומש 'ר ,קצולס ד"בא ,ףסוי 'ר ,קודרהבונ

 תא םיחבשמו םיללהמה ,קסניפ ד"בא ,ץיורוה השמ"רזעילא 'רו ,ןילראק

 רפס הכז ."הקידבהו הטיחשה עוצקמל וב הבר הכרבש" ורפס תאו רבחמה

 -טפירש-ץנרקנזור סופדב ,ד"נרת תנשב ,הינש הרודהמב ספדנ תויהל הז
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 :ץבול ד"בא ,םוחנ 'ר ויבאל רבחמה ארוק ,רפסל ותמדקהב .הנליוב רציז

 יבתכב םשו די ול היה םגו ותאריו ותרותב םסרופמה גה"אמה ברה ר"ומ"

 .םיעבש ןב רבחמה היה הז ורוביח תספדה ןמזב ."תמאה-ימכח

 .הנבוקב צ"ומו מ"מ ,בקעי 'ר ברה היה םוחנ 'ר לש ינשה ונב

 הפי רעב בד ברה

 שמש חב ,ץרוט הרייעה םש לע ,"רעצערוט לרעב" 'ר םשב עודי היה

 תורייע יתש) ץילראק ד"בא היהש וילע ובתכ ןכ .ד"בא בר דיקפתב םדוק

 .(.צ.מ 'ץבולל תוכומסה

 ןואגה" ויבא שמש םש ,ץילראקב הפי רעב-בד 'ר דלונ ,הארנה יפכ

 בושטידרב *"הרונמ תלילכ רפס" יפל) .ד"בא בר ,בקעי 'ר "םסרופמה קידצה

 ךלפב תיזוחמ ריע -- הנבוד ד"בא ,ןייטשניבור יולה ןתנ 'רל ,ב"נרת

 רוהטה שודקה" לש וסיג בקעי 'ר היה ,ל"נה רוקמה ירבד יפל .(ןילוו

 ם"רהמ דע ,לארשי ילודג רוד רחא רוד ,ליבונרשטמ םוחנ 'ר "םסרופמה

 לש ונב ,לפמיג יכדרמ 'ר ברה לש ובתכמ ךותמ) .םישובלה לעב הפי

 רפסב ,יליבונרשט תיב עזגמ יקסירוטמ רו"מדאהל ,הפי רעב-בד ברה

 .(ל"גה

 לש םינושארה וידימלת יריחבמ היה ,הפי רעב-בד 'רש ונל עודי

 ,הבישיב רעב-בד 'ר לש וירבח .ןישזולווב הלודגה ותבישיב ,םייח 'ר ןואגה

 ויבא םוקמ אלממ ,קחצי 'ר ןואגה ,ךכ-רחא םימסרופמה םינברה ינש ויה

 ,ןיבר היבוט-דוד 'ר ןואגהו ,ןישזולוו מ"רו ד"בא דיקפתב ,םייח ר''גה

 תא דואמ בישחה םייח 'ר .הנבלה היסור תריב ,קסנימב ארתאד-ארמ

 ינפב וילע אטבתמ היהו ,דחאכ ותקדצו ותונדמל ןיגב ,לרעב ודימלת

 םירשימב ולופלפבש (םימיה תוברב םימסרופמ הרות ילודג םלוכ) וידימלת

 ךיא רעב-בדמ דמלש ןכו ,ל"ז ן"רהו א"בשרה -- םינושארה דחאכ אוה

 .הנווכו תוקבד דותמ ללפתהל

 רדס לע םישודיח ליכה רשא ,ולשמ רוביח היה זכומ רעב"בד ר"גהל

 .ןויערהו טשפה ךרד לע ,שדוק יארקמ רואבב םירפס המכ רביח םגו דעומ

 סופדל רישכה ,('ץילראק דילי) ןורושי לכימ-לארשי 'ר ,וידימלתמ דחא
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 -יכדרמ 'ר ןואגה ברה ,ונב ידיב יכ םא ,ספדנ אל הז לכ םרב ,ויבתכמ קלח

 ,הפי רעב-בד ר"גה .סופדל םירשכומ םיבתכ הברה ואצמנ ,הפי לפמיג

 תנשב ,הנליוב רטפנ .הבושחה ןאיטוא תלהק ד"בא בר וימי ףוסב היה

 .וימי ימדב ןידע אוהו ,םיאפורב םש שורדל וכלהב ,ט"פקת

 הרצ לע הרצ" : קודרהבונ ד"בא ,דוד 'ר ןואגה רמא ,וילע ודפסהב

 -דיגמ היהש ,רעב-בד ,ףירחה ברה ,ןובנו םכח-דימלת רדענש ונעמש

 מ"מל לבקתנ וימי ףוסבו ,ונתלהקל ןיכומסה תולהק המכב צ"ומו םירשימ

 .("תכסמ אילג" האר) "ןאיטואב צ"ומו

 'רד תובא" רפסל ותמדקהב ,םהרבא 'ר ברה"ב ,והילא 'ר ןואגה ברה

 צ"ומו מ"מ היהש בד 'ר ףירחה גלפומה ברה" תא ריכזמ ,(ג"צקת) "ןתנ

 / /?בולב

 ד"בא ,הפי עשוהי-ףסוי ברה :םה הפי רעב-בד 'ר ברה לש וינב

 -יכדרמ 'ר ןואגה ברהו ,(ח"כ ןמיס ,"ינויצ ת"וש" רפסב רכזנ) זגאריוט

 ונתח .י"אב הוקת-חתפב ,דובכ ותחונמ ,יוניזירו ןי'צרד ד"בא ,לפמיג

 ותונבר ריע -- ןאיטואב צ"ומ שמש ,בקעי 'ר םשב רעב-בד 'ר לש

 .הנורחאה

 תמישרב ,הפי רעב-בד 'ר לש ומש תא לילכה ,ןיפ י"שר רקוחה םכחה

 הירק" עודיה ורפסב סיפדהש הנליוב ןשיה ןימלעה תיבב ,תובצמ תואחסונ

 ."הנמאנ

 בר ר'צילעראק רעב-בד" :וילע בותכ "דוד חמצ" רפסל תופסינב

 םיבר םידימלת דימעהו קידצו קהבומ ןואגל םסרופמ היה ,ןאיטוא ק"קב

 ".ןישובלה לעב הפי יכדרמ 'ר ןואגהל רוד רחא רוד ותחפשמ סחיו

 .ויבאמ םתיתנשכ עשת ןבכ היה ,הפי לפמיג יכדרמ 'ר ןואגה ,ונב

 .וז הרייעב תונברב ויבא לש ותנוהכ תפוקתב ,'ץבולב דלונש ןכתי

 ותרות יבור" רשא לע ,רעצב יורש וימי לכ היה ,לפמיג יכדרמ 'ר

 התיהש הלודגה הפרשב ופרשנ בורה -- םירובחו ת"ושו ,ילצא םיחנומ

 םאיבהל ידיב התלע אלו זפמ םירקי םהש םירובחב םיראשנה םגו יוני'זירב

 .(חישת ,םילשורי ,הפי ןימינבל "דוהימ ברה" ךותמ) "סופדל
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 ד"בא ,ןהכה קחצי-םהרבא 'ר ןואגה היה ,רעב-בד ברה לש ותוחא דכנ

 דימת רמיתמ היהש ,לארשי-ץרא ינבר שארו םילשוריב ישאר בר ,ופי

 .'יץבול שיא ,הפי לרעב-בד 'ר ,אשידק אבס יאה לש ודובכב

 ןתנוהי יר ,ואגה ברה

 םש לע ,ןילוו שיא ןתנוהי 'ר םשב ,אטילבש הרותה םלועב עודי היה

 .דלונ הב בונטס הרייעה תאצמנ םש ןילוו ךלפ

 ויתונורשכב ןייטצה ,וישרפמו דומלתב ,ינויע דומלב קבד וירוענ ימימ

 רתיכ דיסח שיא ,ויבא .ותקדצו ותודיסח ,תיתפומה ותדיקש ,םיאלפומה

 אצמיו רו"מדאל עסי ,תודיסחה ךרדב ךישמי ונבש הצר ,בונטס ישנא

 לכו ,הרותה ידומלל קר רוסמ תויהל ףאש ןתנוהי 'ר םלוא .ותציחמב

 הריעצה ותשאו םימיה וכרא אל .יאטיל הרות םוקמל עוסנל ויה ויוואמ

 לע ההת ,םייח 'ר הבישיה שאר .ןישזולוו תבישיל דומלל ךלה זא ,התמ

 תפוקמ ול הנגתנ ותחורא .הבישיה ןינבב דחוימ רדח ול הצקהו ונקנק

 הרות ינינעב החישל םעפב םעפ ידמ וילא סנכנ היה ,םייח 'רו הבישיה

 -ירפבו תוקדצב גהנתמ ןתנוהי 'ר היה ,וידומלב ותונדקשל ףסונ .הארוהו

 הרותל שדוק ויה ,ןישזולוב ותבש ימי לכ ,םישודקה דחאכ ,תוש

 .התדובעלו

 םיחלשנ ויה הבישיה ינבש ןישזולוו תבישיב גהונה היה ,ןמז ותואב

 ירחא חכ ופילחה הז ידי לעו הביבסה תורייעב תודימא תוחפשמל םיגחל

 ושפנ .רטשקאב לאומש 'רל ,'ץבולל חלשנ ןתנוהי 'ר .תכשוממ העיגי

 ,גח לכב אב הילא ,תאזה החפשמב זאמ הרשקנ ןתנוהי 'ר לש הליצאה

 .ותחפשמ ינבמ דחאכו ,לאומש 'ר לש עובקה וחרואל היהו

 מ"רו ד"בא הנמתנ ,קחצי 'ר ,ונבו ,םייח 'ר רטפנ א"פקת תנשב

 תא תחקל ול יאדכ םא ,קחצי יברב ךלמנ רטשקאב לאומש 'ר .ומוקמב

 יל םג" :הלאה םירבדכ ,קחצי 'ר ול הנע ךכ לע .ותבל ןתחל ןתנוהי 'ר

 יתב תא' :רמאנה םייקל הצור ינא לבא ,הקרפל העיגה רבכש תב הנשי

 ול ןתנ תאז תורמלו "...'ךאלמל אלו הלמה ןבומ אלמב שיאל יתתנ

 םימיה תוברב .ךכל המיכסה ותב םגו תויה ,השאל ותב תא לאומש 'ר
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 שורפ ונתח יכו ,םיאתמ ךכ לכ היה אל הז גוויז ןכאש ,לאומש 'ר חכונ

 ...הרותב קר הקשח ושפנו ,הזה םלועה יקסעמ ידמ רתוי

 ,םשה תדובעלו הרותל ,'ץבולב ותבש ימיב ,ןתנוהי 'ר רסמתה םנמאו

 תורייע לכב םג םא יכ ,ץבולב קר אל ,שדוקב וכרדב תפומלו סנל היהו

 וימי-ימדב רטפנ אוהו ,םש ותבש תונש וכרא אל ,םרב .טומא'זו אטיל

 ,םירכזה 'ץבול ידלי .רטשקאב לאומש 'ר ברה ונתוח ינפ לע ,ץבולב

 רטפנש קידצה ברה םש לע ,ןתנוהי םשב וארקנ ,ותריטפ תנשב ודלונש

 ,יץבולמ ידומלתה ךרבאה םג ארק הז םשב .וירחא ערז ריאשה אלו ירירע

 ךכ-רחא םסרפתהו ,ול דלונש ונבל ,שומ ד"בא ,רוטקריד השמ-בקעי 'ר

 .לארשיב עודי ברל

 ."שלושמה טוחה" רפסב םימעפ שולש רכזנ ,ןילוו שיא ןתנוהי 'ר

 דיקפתב ,קחצי ר"גה ונתוח םוקמ-אלממ) דירפ קחצי-רזעילא ר''גה

 תודיסחו הרותב םסרופמל" ןתנוהי 'ר לע בתוכ ,(ןישזולוו מ"רו ד"'בא

 ."ןיזָאלַאווד השודקה הבישיב הפ ררוגתמ היה רשא ,(ג"יכ ןמיס) ישפנ דידיו

 "םייה-ץפחה" לעב ריאמ-לארשי 'ר ,םסרופמה קידצהו לודגה ןואגה

 ורפסב איבמ ,ןתנוהי 'ר תא ,ותוריעצב דוע ריכה רשא ,ןודארמ ,ל"'צז

 ברהמ 'תובוט תוגהנה ללוכה -- אבט אתינגרמ'" :"דסח תבהא" עודיה

 זואגל ,לארשי ימכח ןיב ,ונינפלש רודב ,םסרופמה קידצה ,יתימאה ןואגה

 ,שטבויל ריעמ ,םיארונה וישעמבו ובל תדמתהב 'ה שודקו לארשי תראפת

 ."רענילַאוו ןתנוהי 'ר לכ יפב ארקנה

 ד"בא בר ,ותריטפ ינפל רצק ןמז ןתנוהי 'ר שמש ,דחא רוקמ יפל

 תופכל הצר אלש ויתורמוח ללגב ,רטפתה המ ןמז רובעכ םלוא ,'ץבולב

 ,ונל רפסמ (םירפא ןב :ס"רת תנש "ץילמה") רוקמ ותוא .ותלהק ינב לע

 םייח-והילא 'ר ותוריעצב היה ,'ץבולב ןתנוהי 'ר לש וידימלתמ דחא יכ

 רזעילא 'ר םג .(ןילופב תולודג תולהקב ד"בא ךכ רחא היהש) לזיימ

 ,רטשקאב לאומש 'ר לש ורשב-ראשו 'ץבול דילי ,קסניפמ יקסנאטשקאב

 .הרות ירבד ויפמ עמשו  ןתנוהי 'ר לצא דמל

 טועקאב דוד-ןרהא יר ןואגה ברה

 ''םדא . תולועפ" רפסה רבחמ היה ,אטילב הארוהה ילודגמ ,הז בר
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 'ר ןואגהל "םדא ייח" רפסה לע ,תוהגהו תורעה ,םיניד ישודיח ליכמה

 קר הנליוב רוא תוארל הכז רפסה םלוא ,הנליוב צ"ומ ,גיצנאד םהרבא

 .רבחמה תריטפ רחאל ,הנש הרשע-שמחכ ,ג"מרת תנשב

 בשות ,רבחמה לש ונב ,רזעילא-םייח 'ר ידיב היהש ,הז די בתכ

 ידוהי ,ןמלז-רואינש 'ר רבחמה לש ונתח ןובשח לע ספדנ ,ינברד הרייעה

 רפסל ותמדקהב .הנליו לש םיתב-ילעבה יבושחמו ד"בח ידיסחמ דימא

 דחא :םילודג םירוביח ינש ונתוחמ וראשנ דועש ןמלז-רואינש 'ר בתוכ

 ,ם"במרהל תווצמה רפס לע םירואב ינש ליכמה ,"לקשמה רעש" םשב

 .רסומו שורד לע ,"תעד הרומ" םשב ינשתו

 היה ,טשקאב דוד-ןרהא 'ר ברהש וגא םיעדוי ,ןלהלד רוקמה יפל

 תולועפ" רפסה שארב .ןישזולוומ קחצי 'ר ןואגה לש ויברוקמו וידידימ

 ,טשקאב דוד-ןרהא 'רל ,ו"פקת תנשמ ,קחצי 'ר לש ובתכמ ספדומ "םדא

 -ןרהא 'רמ ,הלאש החלשנ ונמזבש ןליא תבכרה ןינעב אנידל עגונה רבדב

 םייח 'ר רטפנ ,םייתניב .קחצי 'ר ןואגה לש ויבא ,ןישזולוומ םייח 'רל דוד

 ויבא תבושת ול חולשל ובוטב ליאויש" קחצי 'ר תא שקב דוד-ןרהא 'רו

 לש ויבתכ ןיב האצמנ אל תאז הבושתש ול הנע קחצי ר .י'ל"צז ןואגה

 רבד אוה ןייצמ בגא-ךרד .ןישזולווב הצרפש הפרש ללגב ,ןואגה ויבא

 לע ראותמ ,דוד-ןרהא 'ר .הז ץיקבו רבעש ףרוחב ותוא הדקפש ותלחמ

 רומג ריבסו ףירח ג"האמה ברה יאמיחר ידידי יבוהא" :ולא םילמב ודי

 ."יאק הירקיעא לפלופמ תובא ץע ףנע ,אתתעמשב

 קודצ-םהרבא ברה תא ,חבשל רזעילא-םייח 'ר ןייצמ רפסל המדקהב

 ,ויבא לש הז בושח רפס תספדהב לפטל ותוא ררועש ,ינברד ד"בא ,ןגיוב

 ןגמל ול היהש ,"ןנולתי ףסכה לצב" רשא .(ותוחא לעב) וסיג תא דךרבמו

 ותמשנ יוכזו םיברה יוכז םשל" אוה -- ויתואצוה לע הז רפס סיפדהו ,הזב

 רבחמה הלגתמ םנמאו ."הרותב וימי לכ עגיו למעש רבחמה ברה לש

 תובר םימעפ ורפסב אוה גישמ ,החמומ הארוה-לעבו קסופכ הזה יא'צבולה

 .םייח חרוא ךורע-ןחלש לע תוכלה יקספל דעוימה ,"םדא ייח" רפסה לע

 ,העדדהרוי ע"של שדקומה ,"םדא תמכח" רפסה לע תוגשה ולצא ןנשי ןכ

 די-בתכב אצמג רתיה ,ורפסב וספדנ ןתצק קר ."םדא ייח'ה לעב לשמ

 .לאוגל הכחמה

7 



 זורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 רעצ ייח יח ,טשקאב דוד-ןרהא ברהש עודי ,הז רפסל המדקהה יפל

 אלל ,םימש םשל םידימלתל דמלמ היה .'ץבולב תונברה תלבקל דע קחודו

 דבכנה ,'ץבול תונבר תלבקב ול רזע ,הארנה יפכ .ךכ לע םולשת תלבק

 .החפשמ תברק םהיניב התיהש יל הארנ ,רטשקאב לאומש 'ר הרייעבש

 ,קחצי 'ר ןואגה שיגדמש יפכ ,הילודגב וז החפשמ התיה תמסרופמ ןכאו

 ."תובא ץע ףנע" דוד-ןרהא 'רל ובתכמב

 ןועובשב העיפוה ךכ לע העידי .ז"כרת תנשב רטפנ דוד-ןרהא ברה

 העידיה איבמ .'בכ רפסמ ןוילג ,ח"כרת--ז"כרת ,יד הנש ,"ןונבלה" ירבעה

 .'ץבול שיא ,ןהאזניול יולה ןנחלא רב עשוהי 'ר ,ינרותה ליכשמה אוה

 יקסנטרביז לאומש יר ץאגה ברה

 'ר ברה ויבאל ,ח"עקת תנשב 'ץבולב דלונ ,יקסנטרביז לאומש יר

 ידומלתה וכונח לבק ,טועפ דלי ותויהב ויבאמ םתיתנ .יטבולסאמ תיבל ףסוי

 -רחא אב אוה .םיניוצמה ויתונורשכ ויה םירכנ ותודליב רבכ .ויבא יבאמ

 םש תויהלו ,ההובג הבישיב תינרות תונדמל וכותל גופסל ידכ ,הנליול ךכ

 םי"'צומה ילודגמ דחא ,ר'צראז לארשי 'ר ןואגה ורשב-ראש לש ותוסח תחת

 תונורשכ חיכוה ,תקהבומ תונדמלל הקקותשה ושפנש ריעצה .ריעבש

 םסרפתהש דע ,םישודיח עפש אוה .אלפומ ןורכז ,הריהמ הסיפת ,םימוצע

 ויה הרות ינינעב תועד יפולחבו םידומלל וירבח ."'ץבולמ יולעה" רותב

 -רדנסכלא 'רו ,טנאלאס ד"בא ,יקסבוקיילימ ללה 'ר םינואגה םינברה ינש

 לכל ,לאומש 'ר לש וידידי וראשנ הלא .ינייסור ד"בא ,ןוזתודיפל השמ

 .םהייח ימי

 .ןתחל לאומש 'רב וצר רשא םידימאה םיתבה-ילעב ןיבמ םיבה ויה

 ,הסנרפה לוע תגאד ונממ ריסהש ,רנימודור השמ 'ר דבכנה ריבגה וב הכז

 לאומש 'ר ,םנמאו .םינואגה דחאכ םסרפתיו הרותה דומלב ךישמיש ידכ

 .הרותה םלועב רבד םשל היה

 הנמתנ ,הרות לש הלהאב ,יטרפ שיאכ ,דקוש ןידע אוהו ,ח"לרת תנשב

 הנליוב ,"בוטאפוא" שרדמה-תיבב םיכרבאה ללוכ לע חקפמ לאומש 'ר

 לדוי 'ר ריבגה לש ונובזעמ ,ךכל תדחוימ תמייק-ןרק ידי לע קזחוהש

 .הרות ילודג המכ םהיניב םיגלפומ םיכרבא ,ורואל וממחתה םש .בוטאפוא
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 ,הנליו צ"ומ ,טיראב בקעי 'ר םכחה ,ןואגה ברה רטפנשכ ,ג"מרת תנשב

 םויל דע ,הלודג החלצהב עצב ותוא ,הז דיקפת אלמל לאומש 'ר הנמתנ

 .ח''נרת ,זומתב 'ח ותריטפ

 'ר ונב ןתח) סעגייא ךינה-ךונח ןואגה ברה ,לאומש 'ר לש ודכנ

 דחוימ רפסב ,לאומש 'ר ירחא וראשנש םיבתכמ סיפדה ,(יקסנטרביז המלש

 -- דחא קלח :םיקלח ינש ליכמה ,(א"סרת אנליו) "לאומש םלוע" םשב

 םינרדהו תושרד -- ינש קלח .ס"שה תויגוסב םירואבו םישודיח ,םיקולח

 םשב ,ולשמ הרות ישודיח הז רפסל ףרצ ךינה-ךונח 'ר .תותכסמ לע

 .(םישודק ינינע לע) "ךונח תחנמ"

 "םייח רוקמ" רפסב םיאצומ ונא ,לאומש 'ר ןואגה תריטפ לע דפסה

 תא ריכה רבחמה .הנליובש קושיקול צ"ומ ,ץיבולגס םייח 'ר ןואגה ברהל

 אוה ,םימיוסמ הכלה ינינעב ןתמו-אשמב רידת ומע אב ,בורקמ לאומש 'ר

 .םימעפ המכ לאומש ר"גה ירבדמ הז ורפסב איבמ

 הצוחמו הנליוב לאומש 'ר היה עודי הז םשב ,"רעשטבול לאומש" 'ר

 הברקמ האיצוהש וז ,ותדלומ תרייע םש לע ארקהל בהא אוה ףא .הל

 .לארשיב םימסרופמ ,חורו הרות ישיא

 תנשב ,הארנה יפכ ,היה הז .'ץבולמ תונבר בתכ םעפ לבק לאומש 'ר

 ירבד יפל .טשקאב דוד ןרהא 'ר ד"באה לש ותריטפ רחאל ,ךרעב ח'"כרת

 רזח ,הנליול עגעגתה אוה םרב ,'ץבול ד"באכ לאומש 'ר ןהיכ ,קויסיפ רמ

 ותיב ינבו ותיער וברס הארנה יפכ .'ץבולב תונברה לע רתיוו ותחפשמל

 .'ץבול -- הנטקה הרייעב עקתשהל ,הנליובש

 ןייטעפא לכימ-לאיחי יר ןואגה

 החפשמל ,קסיורבובב ,ץ"קת תנשב דלוג ןייטשפא לכימ לאיחי 'ר ןואגה

 ותווקת לכ ךכב הלתו הרותל ורסמ ,ןרהא 'ר ,ויבא .הדימאו תינרות ,תסחוימ

 שכר .קחצי 'ר ןואגה לש ודימלת היהו ןישזולוו תבישיב דמל .ויוואמו

 .םינושאר ירבדו תואסריג תקידב ,תרדוסמ תואיקב לש דומלה ךרד ול

 תורוקמה לכ תפישח םע ,יטלחה ןפואב הכלה לש הקוסיפב דחוימ קוסע

 לע רתוומ .אטיל ינואגמ הארוהל הכימס לבק רשאכ היה ב"כ ןב .ךכל

 ידי לעו דימאה ויבא י'ע ,ול תחטבומ ותסנרפ .הרות לחאב בשויו תונבר
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 בבוחו דבכנ יגרות ,סחוימ ,דימא שיא ,רימ בשות ,ןילרב בקעי 'ר ונתוח

 .הרות

 '\ לבקמ ,לארשי-ץראל הלע ונתוחו תמ ויבא ,ןמזה יאנת תמחמ

 ידיסח לש הבור ,וז ריע .(בוגינרצ קלפ) בוקביזובוג תונבר לכימ-לאיחי

 הז בר לש ויונמל י"דבחה רו"מדאה םיכסה ,ןכ יפ לע ףאו ,התיה ד"בח

 .ותלהקב

 ורוביח תא בתכ ט''כרת תנשב .וידומלב דימתמ אוה בוקביזובונב םג

 םינפה םע דחיב ספדנש ,םת ונבר לש רשיה רפס לע -- "םירשי רוא" םשב

 .תוטעומ םינש רובעכ רימוטיז סופדב

 וז הרייע ידוהיו 'ץבולב ד"באל לבקתנ רשאכ ,ןואגל םסרופמ היה

 תלהק ישאר ;ידמ תמדקומ החמש וז התיה ,םרב .ךכ לע םיחמשו םישש

 ועדי 'ץבול ישנאש ילבמ ,םהמ םבר תא "ופטח" ,תיזוחמה ריעה ,קודרהבונ

 קודרהבונ ידוהי ותוא ולבק ,(1874) ד"לרת זומת שדוח שארב .ךכ לע

 היה קודרהבינב .הביבסה תורייע לכב החישל הז רבד יהיו ,םיכלמ דובכב

 ,תורומח תולאשב וילא ונע קוחרמו בורקמ ,לודג "'בישמ"ל לכימדלאיחי 'ר

 .תונברל תוכימס תלבק םשלו

 עיתפה ,ל"נה םיפסונה םינינעה ינשבו הלהקה ינינעב ויתודרט תורמל

 ,"ןחקשה-ךורע" ריבכה ורוביחב ,הרותה םלוע תא ןייטשפא לכימ-לאיחי 'ר

 ןונכתב ,הבשחמה תואמצעב ,ותוירוקמב ןייטצמה ,ךורע-ןחלשה יקלח יד לע

 יכדרמ 'ר זואגה לש "םישובל"ה תנוכתמ יפל יונב .ריהב ןונגסבו הפי

 לכל םא יכ ,דבלב ונמזב םיגוהנה םינידל קר אל שדקומ הז רוביח .הפי

 התישאר תורוקממ תורהטו םישדק ,םיערז ירדסל וליפאו הכלהה תועוצקמ

 תוערכה איבמ ורוביחב .ונמז ינב םיקסופל דע ,תידומלתה תורפסה לש

 ועדי אל םילודג המכש ,םימלענו םימותס תורוקמ לע םידסוימה ,קוסיפ

 הארמ אוה .וניבהל לוכי דחא לכש טושפו רורב ןונגסב םחנעפמ אוה .םהמ

 קר אל הז ידי לעו ,ןודנה ןינעב יתכלהה רורבה לש ןתמו אשמה תא

 תותוקמה םג םא יכ ,טלחומה וקוסיפו וקספ רואל ,ומצע ןידה תא םיעדויש

 .םיחמומ םינברל ףא הבר תלעות איבמה רבד ,אפוג

 עיפוה ,(ח"סרת) ןייטשפא לכימ-לאיחי ר"גה לש ותריטפ םוי דע

 סופדל ואבוה םיפסונ םיקלח העבש ;םיקלח ינש ולש "ןחלשה ךורע'מ
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 .יקסנירבלוו הניירב ותב י'ע ,(ח"פרת--ג"פרת הנליו) ותריטפ רחאל

 ,ימלשוריו ילבבה לע םישודיח וירחא ריאשה ,ןייטשפא לכימ-לאיחי 'ר

 ועיפוה ,(1938) ץ"חרת תנשב .סופדב ועיפוה אל ןידעש ת"וש ןומהו

 לע ,(טוקלי תאצוה) "דיתעה ןחלשה ךורע" םשב ל"נה ויקספמ ךשמה

 ב"יצנה לש ונב ,ןילרב ריאמ ברה ודכנ לשמ המדקה םע ,םיערז רדס

 .םילשורי -- קוק ברה דסומ תאצוהב ,ו"שת ,ישילש קלח ןכו ןישזולוומ

 :ןייטשפא ךורב 'רו רעב 'ר ויה ,"ןחלשה ךורע"ה לעב לש וינב ינש

 -וריב עקתשהו לארשי-ץראל ו"סרת תנשב הלע ,לודג ןדמל היה רעב 'ר

 תנשב רטפנ .ןשיה בושיה לש דסחו הרות תודסומב יאבג היה .םילש

 ,קסניפ בשות ,ןייטשפא ךורב 'ר .םיתיזה רה לע דובכ ותחונמו א"צרת

 רפסה רבחמ היה ,ץיוורוה שיא ,יולה השמ-רזעילא 'ר ןואגה לש ונתח

 -רוקמ" םשב ויתובא ייחו וייח תודלות תא בתכ כ"כ ."המימת הרות"

 .(חייפרת הנליוו) דחוימ ךרכב לודג אובמ ףורצב ,םיכרכ השולשב "ךורב

 ץיטקיט םוחנ-יבצ ברה

 רחאל ,'ץבולב ד"בא היה .הזה ברה לע תודחוימ תועידי ונל ןיא

 הנש התואב .ח"לרת תנש דע םש בשיו ,טשקאב דוד-םהרבא ברה תריטפ

 .'(ץבול תא בזעו ,(קצולס זוחמ) קצלק ד"באל לבקתנ

 ותואבש םג המ ,תינדמלה 'ץבולל תואיכ קהבומ ןדמל היה ,םוחנ-יבצ

 םוחנ-יבצ 'ר .רטשקאב לאומש 'ר שישיה קידצה םש לעפו יח דוע ןמז

 .תחאו םישיש ליגב ,א"מרת תנשב קצלקב רטפנ

 ונב ולצא ךנחתהו לדג ,'ץבולב םוחנ-יבצ 'ר לש ותנוהכ תפוקתב

 םיניוצמה םע שרדמה-תיבב אתורבח ול עבקש ,(ץיבוניבר) םייח-השמ 'ר

 לאיכלמ 'ר םסרופמה ידומלתה םהיניב .הרייעב םיינרותה םיכרבאבש

 .'ץבולל הכומסה ,'ץימרי דיל הזוחאב דימא ידוהי לש ונתח ,םיובנגט

 ,םוחנ-יבצ 'ר ד"באה םע הרות ירבדב ןנערתהל 'ץבולל אב היה לאיכלמ 'ר

 םימיה תוברב .םשל ואוב ימיל יא'צבולה שרדמה-תיבב םוקמ ול עבקו

 ."לאיכלמ ירבד" רפסה רבחמו ה'זמול דייבאכ לאיכלמ 'ר עדונ

 ,בייל-הירא 'ר םינברה לש םתציחמב קסנימב םג דמל םייח-השמ
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 םינברה לצא ןכו ,סקמילב "זיולק"ב מ"ר ,םוחנת-ןושרג 'רו ,אתמד צ"ומ

 -- יקסנ'זדורג רזעילא-והילא 'רו ('ץבול דילי) יקסנטרביז לאומש 'ר

 .הנליו ריעה צ"ומ םהינש

 יגוחב הרותב לודגכ בשחנו ,הארוהב גלפומ היה םייח-השמ ר

 םירגהמה תא םש ךירדהו הקירמאל רגה .ורוד ינבר לש הריעצה תרמשמה

 הדעה גיהנמו בר היה ,ח"מרת תנשב .תרוסמהו הרותה יכרדב םישדחה

 הרותה ןרק תמרה ,תדה קוזחל תונקת איצוהו ,(קרוי-וינ) ליוזנורבב

 ,ב"'צרת תנשב רטפנו הבוט הבישל הכז םייח-השמ 'ר .תונברה דובכו

 .הרותה תועוצקמ לכ לע םיבותכב םירוביח וירחא ריאשה .הנש ב"'פ ליגב

 םעפ ידמ ריבעמ היהו ,'ץבול ותרייע תא דימת רכז םייח-השמ 'ר

 .הרייעבש דסחהו תדה תודסומ תבוטל ףסכ ימוכס

 ץיבומינוב יולה קחצי ברה

 דלונש ןכתי .ץיבומינוב יולה קחצי ברה תודלות לע תועידי ונל ןיא

 ,םהה םימיב הז םש היה ץופנ וז הרייעבש הדבועל בל םישב ,ןישזולווב

 .הרייעה לש הינקסעו הלהקה ישארמ ויה םשה יאשונמ המכו

 ןיטקיט יבצ-םוחנ 'ר ברהש רחאל 'ץבולב ברל לבקתנ יולה קחצי 'ר

 בר ץרמב רסמתהו ,ותרייע ןעמל תובר לעפ ט"נרת תנשב .קצלקל רבע

 הנשב 'ץבולב הצרפש הלודגה הפרשה יעגפנ ,"םיפרשנ"ה לש םמוקשל

 .איהה

 ירבדב ךיראתכ ןויצל שמשש ערואמ ,וז הפרש לע םימיוסמ םיטרפ

 ,(1898) ח"נרת תנשב "הריפצה" ימויה ןותעב םיאצומ ונא ,'ץבול ימי

 : םש םיארוק ונא .177 רפסמ ןוילג

 שא הצרפ (12) ב"י העשב .תאזה ריעב 'ה די התיה ,לומתא םויב"

 -יתב ינשו תסנכה-תיב םהיניב .בשומ יתב םישמחו האממ רתוי לכאתו

 דע ופרשנ תקחרמה-תיבו ףרגלטהו ראדה-תיב ץחרמה-תיב םג ,שרדמ

 .דוסיה

 די תחת םינעתמו םקיר םהילחג לע וגצוה תוחפשמ םיתאממ רתוי

 לודגה ןוסאה תא ראתל ןיאו םיללמואה בצמ דאמ ארונ .ןפכו רסוח לש
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 ,ץיטאילעדמ ץיוואקציא .ח.א העידיה לע םותחה ."ףטחכ םהילע אבש

 לכו ("םיפרשנ"ה לש) םתעושילו םתחוורל ושוחי יכ םע יבידנ לא" הנופ

 ."תדות בורב לבקתת ,הנטל רתויה וליפא הבדנ

 ברה יא'צבולה ד"באה רבכ הנופ ,182 'סמ ןוילג ,"הריפצה" ןותעב

 ארוק-לוקב ,היסורו אטילבש להקה תעדל תורישי ,'ץיבומינוב יולה-קחצי

 !הרזעל ארוק לוק" :םיאבה םירבדב ,ותרייעב הפרשה יעוגנל הרזעל

 ראתל ןיא ...םימשל דע עיגי ונריעב הפרשה יעוגנ םיללמואה תקנא לוק

 לע ואב ןמותכ רשא הקוצמהו הרצה ,ץחלה לדוג תא םירבדבו רמואב

 המב ןיאו אתרופ הלצה וליפא ,םהל רשא לכמ וליצה אל יכ ,תאזה ריעה

 ויהש תסנכה-תיבו שרדמה-יתב םג .םהיללוע תושפנו םהיתושפנ בישהל

 ונתליפת ךופשל הפיא םוקמ לכ ןיאו דוסיה דע ופרשנ תויפלתל םייונב

 .הבוטל ונילע םיאבה םיארונה םימיב םימחרה לעב ינפל

 םיללוגתמה םיללמואה תושפנ לע אנ וסוח ,םינמחר ינב םינמחר ,אנא

 ויתסה ימיו טעמ דוע יכ בל לע ומיש .שטבויל ריעב תוצוח לכ שארב

 רוקה ינפמ רתתסהל ןוסאה יעוגנל טלפמו סונמ לכ ןיאו .אובל ורחאי אל

 -- םינופ ונחנאש הניפ לכב ררושה ארונה רוסחמה ינפמו וילגרל אבה

 רשועו ןוה םהב םיוקיו םחורי םחרמה לכו !ונתרזעל אנ ושוח אנא .ונריעב

 ."דעל תדמוע םתקדצ ,םתיבב

 לודג םשור התשע 'ץיבומינוב ברה לש תדחוימה תינשגרה ותיינפ

 תומוקמב םימיוסמ םע יבידנ לעו ,תוכומסה תולהקבש לארשי ינב לע

 םירבדה תא ךכל רשקב םיארוק ונא 206 רפסמ "הריפצה'ב .םירחא

 : ןלהלד

 הארנכ) 'ץיבומינוב םייח עיבמ "הפרשה יעוגנ הרייעה יינע םשב"

 דבכנה חרזאה' :םידבכנה םינודאל תדחוימה ותדות תא (ברה לש ונב

 םלמעו םעיגי לע וסח אל רשא לע רעטייב ןאפ-הו אריפש ר"דה ויתורודל

 םקלחל לבור תואמ הזיא ןמוזמ ףסכ םגו ןגד תוזוחאה ילעב תאמ ופסאיו

 םיינעה תכרבו .היוטנ םדי דועו רשפאה לכב םהל עישוהלו םיללמואה ןיב

 ."אובת םהילע םדא ינב תרזעלו 'ה תעושתל םיכחמה

 ,יולה ןרהא 'ר ברה היה ,'ץיבומינוב יולה קחצי ברה לש וינבמ דחא

 ותריטפ םוי דע ,(1884) ד"מרת תנשמ (קצולס זוחמ) קצאש הרייעב ד"בא
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 םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל םוי םירשעכ ,(1914) ד"ערת זומת שדוחב

 עיפוהש "עידומה" ,יסקודוטרואה ,ירבעה ןועובשה איבה וז העידי .הנושארה

 .(הלשטיא 'ר) 'ציבומינוב יולה קחצי 'ר ברה

 'ר ןואגה ברה לש ונב" היה חונמה ברהש דחוימב שגדוה .הבטלופב זא

 ."שטבויל ד"בא ,('ץיבומינוב) יולה קחצי
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 ץיבובא ריאמ ברה

 וכונח לבק .ו"לרת תנשב (ה'זמול זוחמ) הבודאינש הרייעב דלונ

 .הנבוקב םישורפ-םיכרבאה ללוכב ןכו זודאר ,ה'זמול תובישיב ידומלתה

 'ר ,הקדובולס ד"בא ,יקסבשינד השמ 'ר | :םינואגה י"ע הארוהל דמסוה

 שמש .ה'זמול ד"בא ,םיובננט לאיכלמ 'רו הנבוק ד"בא ,'ץיבוניבר שריה

 .םדוקה ברה לש ותריטפ רחאל ,'ץבולב ךכ רחאו 'ץיטלד הרייעב ד"בא

 תנשב ותסה ימיב .'ץבול ד"באכ ץיבובא ברה שמש רצק ןמז קר

 וכפה הידוהי ;דוסיה דע 'ץבול הברחנ הנושארה םלועה-תמחלמב ,ה"ערת

 םוקמ ול אצמ ץיבוכא בהה .םירחא תומוקמל ודדנו ורקענ ,המחלמ יטילפל

 םג ראשנ הז םוקמב .םינמרגה ידי לע השובכ זא התיהש קודרהבונב טלפמ

 לש המוצעב ,א"שת תנש דע ,םינשב תובר תונברב םש לעפו דכ רחא

 .היינשה םלועה-תמחלמ

 גציו תינלופה אטיל תופנב בושח ,לודג בר היה ץיבובא ריאמ ברה

 םינברה חסונ יפל ,לודג ןדמל היה .תראופמה ה'צבול תונבר תא דובכב

 ,ימלשורי דומלתב םג לודג היה וחכ .הרותה זכרמ -- אטילב םיקיתוה

 הרקוהל הכז .םהיניבש םיעודיה וליפא ,םירחאה םינברה ןיב חיכש אל רבד

 תותכסמה יתש לע ,"רואמ ינפ" ורוביח ידי לע ,ינברה םלועב בה םוסרפלו

 םירבסומ הז רוביחב .(ץ"'חרת ,ו"פרת אנליוו) ימלשוריה לעש ןיבורמו תבש

 רזענ אוה תומוקמ המכב .ימלשוריה לע ורואבב א"רגה ירבה רקיעב

 'ר םכחהל ,"םילשוריו ןויצ תבהא" רפסב םיאבומה ,תואחסונ יפוליחב

 ןואגהל "יברעמה רנה" תא ורוביחל ףריצ ןכ-ומכ .הנליומ רנטאר רעב-בד

 יתשל ,אגניטיא באז-יכדרמ 'ר ןואגהל "טפשמ ןיע"ו ,ןוזנטנ לואש"ףסוי 'ר

 םשב םיסרטנוק םג "רואמ ינפ" ורפסל ףיסוה .ימלשוריב ל"נה תותכסמה

 .תכסמ לכ די לע םיאולמו תומלשה ,תורעה םיליכמה ,"רוא-יביבש"

 ידי לע ריעה שובכ םויב ,'ץבולב ול ודבא םיידומלתה ויבתכמ הברה

 ,םישודיח וידיב וראשנ תאז לכ םע .הנושארה םלועה-תמחלמב ,םינמרגה

 -יטפל ךומס .ימלשוריה לש תותכסמה תיברמ לעו ילבבה תותכסמ בור לע

 "רוא יבכוכ" ולש שורדה רפס םג עיפוה ,המויאה האושה ץורפ ברע ,ותר

 לע ויתורעהו ,םינרדה ןכו תודגא ירואבו תושרד ליכמה ,(ח"'צרת אנליוו)
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 הרוצב תווצמ ג"ירת לע תובסומה ,לוריבג ןבא המלש 'ר לש "תורהזא"

 .(תוידרפס תולהק הברהב תועובשה גחב תרמאנ) תיטויפ

 ףתתשהו "יחרזמה" תעונתל רוסמ ,ןמאנ ינויצ היה ץיבובא ריאמ ברה

 ,דוסיה-ןרק ,לארשיל תמייקה-ןרקה ןעמל לעפ ןכ .היסונכו היתודיעוב

 .לארשיד-ץראב שדחה בושיה תבוטל ,תודחוימ תויפסכ תויבגמב קלח לטנו

 תעונת לש דוסיה תפיסאב ץיבובא ברה ףתתשה ,ט"ערת תנשב

 םילשורי יניידו יצ"ומ בור ופתתשה הב  ,הנליוב הכרענש "יחרזמה"

 ריאמ 'רו סגייא ךינה-ךונח 'ר ,ןייטשניבור יולה קחצי 'ר םהיניב ,אטילד

 ,תינלופה אטילב םינבר תצובק לש ארוק-לוק לע זא םתח אוה .ץילראק

 תודוגאו םיפינס חותפל" לודגה ךרוצה לעו "יחרזמה" תעונתל ףרטצהל

 ןינב תבוטל הנדובעת רשא ,אטילבש תוקוחרהו תובורקה םירעה לכב

 .םייחרזמה םיזכרמה רתי םע םיבתכמ תפילחב אובלו ןויצ יררה לע ונמע

 הרותה חור יפ לע ונינב ךונח תא ביטיהל לדתשהל יזכרמה דעוה לעו

 ."ונצראלו ונמעל ,ונתרותל הנמאנ הבהא םבלב תעטלו הרוסמהו הבותכה

 ,תבחרומה ןילופב "יחרזמה" ינבה לש הנושארה הדיעוב םג ףתתשה

 םעטמ ארוק-לוק לע םותח אוה .ג"פרת תנש ץיקב ,השרוב הכרענש

 תעונתל ףרטצהל ררועמה ,(ג"פרת ,לולא) ןילופב םייחרזמה םינברה

 הרותה קוזחל תפאושה" ,וז העונת לש לודגה הכרע תא שיגדמו "יחרזמה"

 ."םימתבו תמאב לארשי תפשו לארשי םע ,לארשי-ץרא תייחתו

 יתדה ןוגראה -- קודרהבונב "יחרזמה" ףינס דסיל רזע ץיבובא ברה

 ,םוקמב ימיאל-יתדה ךונחה קוזח תבוטל הברה לדתשהו -- ריעב דיחיה

 ירחא ,הביבסהו קודרהבונב וצצש םיינוליחה רפסה-יתב ינפב סירתכ

 תנשב) קודרהבונב הנטק-הבישי םג םיקה .הנושארה םלועה-תמחלמ

 ןכ ."יחרזמה" חסונ יפל ,תיתד תינויצ חוה הרודח התיה רשא ,(ב"פרת

 ."יחרזמה" דיל ס"ש תרבח םיקה

 לע םג לבוקמ ץיבובא ריאמ ברה היה ,ןמאנ ינויצ ותויה ףא-לע

 רזוע-םייח 'ר םינואגה ."לארשי-תדוגא"ל םיטונ ויהש ,הביבסב םינברה

 ,ץיבונרבמ ןמהסו ןנחלא 'רו ,ריממ יאמק שריה-יבצ 'ר ,הנליומ יקסנזדורג

 .דחאכ םימש-תאריבו הרותב רתכומ ,לודג שיא וב ואר
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 ,(תירבה-תוצראב אצמנ) החמש 'ר ,ןמרסו ןנחלא 'ר ןואגה לש ונב

 שבא לש "םירועש ץבוק" רפסב .ץיבובא ריאמ ברה לש ונתח היה

 'זב רטפנ ,'ץיבובא ריאמ ר''גה ונתוחש החמש 'ר ןייצמ ,(לארשיב םסרופ)

 .קודרהבונב ותרובקו ותטמ לע תומל הכז ,א"שת ,תבטב

 ד"יה םייו קחצי 'ר ברה

 רפסמ ףפותסה ,קהבומ ידומלת ךונח לבק .(הנדורג ךלפ) הבונאי דילי

 תבישיב דמל המ ןמז .קודרהבונב לזוי-ףסוי 'ר לש םיירסומה תבישיב םינש

 .אתמד מ"רו ד"באה ,יאמק ךורב-והילא 'ר ןואגה לש ויברוקממ היהו רימ

 -אלממו ,'ץבול ד"בא ,ץיבובא ריאמ 'ר ןואגה ברה לש ונתח היה

 ,קודרהבונב תונברל לבקתנ ונתוחש רחאל ,וז הרייע תונברב ומוקמ

 הב עקתשהו

 .אטיל תובישי חסונ יפל שדחמו קהבומ ידומלתכ בשחנ סייו קחצי 'ר

 ותשיג יפל היה ,םינושארה ירואב יפל תויגוסה יכבנ תנבהב ,ודומל ךרד

 -- (אוה ףא 'ץבול דילי) ץיבלאומש רתלא-לאפר 'ר ןואגה ,וברו ורומ לש

 לע ,ל"'נה וברו ורומ לש וירועש םיבותכב ול ויה .קודרהבונ תבישיב מ"ר

 ,ץץבולל וילא ואב הכומסה רימ תבישי ירוחבמ םיברו ,תותכסמ רחבמ

 .דחאכ קחצי 'רו רתלא 'ר לש םדומל ךרדמ םשבתהל

 רפסמל ,'ץבולב יתבישי-ינהות "ץובק" סייו קחצי 'ר קיזחה המ זמז

 .ימוקמה שרדמה-תיבב ,ותכרדה תחת הדיקשב ודמלש ןורשכ-יכורב םיריעצ

 אשמב תויהל רימ תבישיל אב םיתעל .ןוזמלו הניל םוקמל םהל גאד אוה

 קחצי 'ר לע יח רואת .םימסרופמה הימ"רו הבישיה ירוחב םע ידומלת ןתמו

 : (ב"כשת םילשורי) "תעד ירמא" רפסל המדקהב אצמנ ,סייו

 שדחמ ,ןואגה ברה ,רעונמ ירבחו ידידי תא ריכזהל ילע שודק בוח"

 קחצי" הבישיב ארקנש 'ץבולד ברה ,סיו קחצי 'ר ,רסומבו הכלהב אלפנ

 הזוחב ונרבחתה .ותחפשמל רכז לכ ראשנ אל וננובאדל .ד"יה "רעווענאי

 -תה ונכרע .ונינשל היה דחא סיכו הדובעלו הרותל ,םימיה לכל בתכב

 םוש ילב םימיכ תוליל ונישע ה"בו רפכ הזיאב ףרוחב ןהו ץיקב ןה תודדוב

 לבקל ונטלחה ךכ רחא .'ץיבונאראב תבישיל ונרבע וניאושנ רחאל .עירפמ
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 תרשמ אוה לבק דחא עובשבו םיקסופ דחיב ונדמל .תונבר לש תורשמ

 ."ומד םוקני 'הו ךורב ורכז יהי .ץשידורוהב ינאו 'ץבולב תונברה

 ד"בא היהש ליט'זמ ןייטשנייו קחצי ברה אוה ,הלא תורוש בתוכ

 בשות תעכו ,הבינשיוב ד"באו ןישזולוו תבישיב ינחור להנמ ,ץשידורוה

 .םילשורי

 ,תיאטילה תונדמלל סייו קחצי 'ר לש ותוקידא לכ םעש ריכזהל שי

 םרת ,תיתדה תונויצל םינפ ריבסמ היה ,םיאקדרהבונה רסומה ישיאל ףאו

 ,תישיא הלומעת השע ןכו ,"יחרזמה" תויבגמלו תוינויצה תונרקה לע םתחו

 .לארשי-ץראל הרייעה יריעצ לש םתילעל

 הללק סעלעשטיא י'ר

 םייוג יד טימ טפשמעג ןדיי רעשטבול יד ךיז ןבָאה ןרַאי ףיוא זרָאי

 ןבָאה םייוג יד .ןאמעינ םייב רעדלעפ-עשאפ יד ףיוא הקזח רעייז ןגעוו

 ,עשאפ רעד ןופ יק יד ןביירט ןגעלפ ייז : תורצ עסיורג ןַאטעגנַא לייוורעד

 .יק יד ייב ,סרעטייא יד ןדיינשעצ וליפא ןוא תונמחר ןֶא ייז זגַאלש

 ווו ,סאג רעשטיטאלעד ןיא הפירש א ןכָארבעגסיוא זיא טכאנ ןייא

 יד טימ ןרעייש ערעייז טנערבעג ךיוא ןבָאה'ס .טניווועג ןבָאה םייוג יד

 םייוג יד ןבָאה גַאט ןבלעז םעניא טקנופ .דלעפ ןופ תואובת עטריפעגּפַארא

 יד ןבָאה הפירש רעד ןיא .יק עשידיי עכעלטע ייב סרעטייא יד ןטינשעצ

 -רעייפ יד ןפלַאהעג קירעפייא ןוא םעד ןגעוו ןסעגראפ סיוא טזייוו ןדיי

 .הפירש יד ןשעלגייא םייב רעשעל

 יד יוו קידנעעזוצ ,עלעשטיא 'ר ,בר רעשטבול רעקיטלַאמעד רעד

 א ייז וצ טַאה ,הפירש יד ןשעל םייב רעווש ןעווערַאה םירוחב עשידיי

 רעדעי ייז ייב טעווס זא ,יוזא טינ טעווערַאה ,רעדניק" :ןַאטעג גַָאז

 ךרוד טינ זיא טלַאמעד טניז ."זדנוא ןיא ןסעגראפ ייז ןלעוו ,ןענערב רָאי

 .ןענערב טינ לֶאז סאג רעשטיטאלעד ףיוא םייוג יד ייב זא ,רָאי ןייק

 ייברעד טגעלפ ,השעמ יד טרעהעג בָאהכ ןכלעוו ןופ ,רעטַאפ ןיימ

 .ןטלַאשראפ קידצ רעד ייז טַאה סָאד -- :ןבעגוצ

 שטיווָאמילש קחצי
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 (עקירפא-םורד)

 ...טבעלעג רימ ןבאה יוזא

 ןיא טבעלעג ןוא קינבושיי א ןעוועג זיא ,יבצ-לשריה ,עטאט ןיימ

 ןדיי ךס א ןבָאה טייצ רענעי וצ .ןישאטסַא ןבענ ,קַאשזולאז לפרעד

 טפיוקעגפיוא ,ךעלקנייש ,ךעלמערק ןטלאהעג ,רעפרעד יד ןיא טבעלעג

 -כרוד ךיז ןוא רענטרעג ,רעדלעפ טייזראפ ,םירעיופ יד ייב ןטקוהָארפ

 .הסנרפ רעד טימ ןגַאלשעג

 טיהעגפַא רימ ןבָאה ,םייוג יד ןשיווצ טבעלעג ןבָאה רימ שטַאכ

 ךעלגניי יד ןבעגעג ,תורשכ טיהעג ,גָאט א לֶאמ 3 טנוואדעג ,טייקשידיי

 םעד טיהעגּפַא ,ךיז וצ םידמלמ טכארבעגפַארא רעדַא ,םידמלמ וצ ןענרעל

 ןדיי עלא טימ םיא ןרעייפ וצ ,לטעטש ןיא ןרַאפעג בוט-םוי ףיוא ןוא תבש

 .ןעמאזוצ

 טָאה ןעמ סָאוו ,תוישעמ עלא יד ןבירטרעביא ןעוועג ןענייז יאדווא

 לסיב א ןעוועג קינבושיי רעד זיא רשפא .סעקינבושיי יד ןגעוו טלייצרעד

 ןעוועג ןענייז'ס .שטנעמ ןשיטַאטש םענופ קידתומימת רעמ ,וויטימירפ רעמ

 ןיא טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה ייז רעבַא ,ךיוא ןדיי עטבערגראפ ךס א

 טינ זוא טלייצרעד טינ תוישעמ ןייק רענייק טָאה ייז ןגעוו רַאנ ,לטעטש

 .טרַאוו ןדעי רעייז "ךעלרעלעט ףיוא טגיילעצ"

 תוגאד עניילק ענייז טימ ,ליטש ,קיאור ןסאלפעג ןבעל רעד ךיז זיא

 ןייק טאהעג טינ ,קיצניוו טימ טנגונאב ךיז טַָאה ןעמ ; תוחמש עניילק ןוא

 לקיטש ןראפ ןוא ןבעל ןראפ טַאג טקנאדעג ןוא סעיצאריפסא עסיורג

 .טיורב

 עלא זא ,אקשוטאב-ראצ םענופ הריזג א ןעמוקעג זיא גנילצולפ רעבַא

 טָאה .ךעלטעטש יד ןיא ןייגרעבירא ןוא רעפרעד יד ןזַאלראפ ןזומ ןדיי

 לסיב סָאד טגיילעגפיורא ,דרעפ םעד טנאפשעגנייא ,ה"ע עטאט ןיימ

 5 ןוא ןיז 5 יד טימ ןעמאמ רעד ןגָאוו ןפיוא טצעזעגפיורא ,םילטלטמ

 ןיא זדייז םוצ קעווא ןוא םינכש עשייוג יד טימ ךיז טנגעזעגפַא ,רעטכעט

 .שטבול
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 ,תיבה-לעב רעכייר א ןעוועג זיא ,סקיזייא-לארשי עקסָאי ,עדייז ןיימ

 זיא עטאט ןיימ זא .לטעטש ןיא רעדלעפ ןוא ץאלפ ןסיורג א טאהעג

 ןיימ טימ ןַאט רעטציא ךיא לֶאז סָאוו" : ןענייוו ןעמונעג ןוא ןעמוקעג

 טסייוו וד" :ןפורעגנָא ךיז ןוא טקיאוראב עדייז רעד םיא טָאה "+ עילימאפ

 רעדירב ענייד ראפ השורי יד טלייטעצ ןבעל ןיימ ראפ בָאה'כ זא ,ןוז ןיימ

 ןטשרעטניה םעד ךיז םענ .ןעלוועאב טינ ךיוא ריד ךיא לעוו ,רעטסעווש ןוא

 טימ זטרַאג ןסיורג א ייזראפ ,בוטש א סיוא יוב ,דלעפ לקיטש ןטימ ץאלפ

 ."ןפלעה ריד טעוו טָאג ןוא סנירג

 רעשטבול ןרַאוועג ןענייז רימ ןוא טגלַאפעג םיא טַאה עטאט רעד

 -ספרַאד א ןרַאוועג רע זיא ,טינ ךַאנ סָאד טמוק הסנרפ וצ רעבַא .םיבשות

 ,גרַאב ףיוא ןעמענ רע טגעלפ םירעיופ יד ןפיוקראפ וצ תורוחס .רערַאפ

 ,ןמוזמב לבור 3 ןעיילסיוא ךַאנ רע טגעלפ וצרעד ,סלקצאכ המלש ייב

 ןעמ טגעלפ קיטנוז ןדעי .ןטקודַארפ ערעייז םירעיופ יד ייב ןפיוק וצ ףיוא

 רענעי ןיא .קיטנוז ןטייווצ ןזיב הרוחס ןגרַאב רעטייוו ןוא ןענעכערפַא ךיז

 ,הסנרפ רעייז טכאמעג ,םשה-ךורב ,ןוא טלדנאהעג יוזא ןדיי ןבָאה טייצ

 ,סקאלפ ,ןעמיוז ןפיוקפיוא ןופ ןענאטשאב רקיע רעד זיא רחסמ רעד

 .רעייא ןוא תופוע ,ךעלכלעפ ,רָאה-ריזח ,ןעמיוווש ,דרעפ ,תומהב

 400 א ייב טלייצעג טרעדנוהרַאי םעד ןופ בייהנָא ןיא טַאה שטבול

 -ספרַאד ןעוועג סעילימאפ 100 רעביא ןענייז םעד ןופ ,סעילימאפ עשידיי

 -ןדמל א ,עלעשטיא יבר ןעוועג טלָאמעד זיא לטעטש ןיא בר .רערַאפ

 לבור ןעצ ןופ ןענאטשאב זיא תוריכש ןייז .קידצ רעסיורג א ןוא גלפומ

 ,ךָאוו א לבור ייווצ ךַאנ ןגיילרעד טלַאוועג םיא טָאה ןעמ זא זוא ,ךַאוו א

 ןופ ןסַאלפעגניירא זיא בר ןראפ תוריכש יד .ןעמענ טלַָאוועג טינ רע טָאה

 ןפורעג ןעמ טָאה ןזח םעד .הטיחש רעד ןופ ןוא ןווייה ףיוא עקבַארַאק רעד

 עמענעגנא ןוא עקיצראה א רעייז טאהעג טָאה רע ןוא ,רזועדריאמ 'ר

 עסיורג ןעוועג ןענייז ןדיי רעשטבול זא ,ןענַאמרעד ןעמ ףראד ללכב.םיטש

 טיירג ןעוועג ייז ןענייז "לקיטש" שינזח טוג א ראפ ,גנאזעג ףיוא םיניבמ

 אזא טביולרעד סאד ךיז ןבָאה ךעלטעטש עניילק לפיוו .ךס א ןלָאצאב וצ

 רענעי וצ ןייגקירוצ רימָאל רֶאנ ?ןזח םענעגייא ןא ןטלאהוצסיוא יוו ,סוסקול

 טייטשראפ ,ןענייז'ס .שרדמ-תיב ןטיור ןיא ןענוואד טגעלפ בר רעד .טייצ
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 ןופ יכדרמ-השמ :םידמלמ עטוג עקאט ןוא םידמלמ ןעוועג ךיוא ,ךיז

 .ערעדנא ןוא דמלמ רעד עקבואר ,סאג רעקדעראווַאנ

 ףיורא תונברה-אסכ ןפיוא זיא ןרַאוועג קלתסנ זיא עלעשטיא יבר זעוו

 ןוא ןעוועג םיכסמ טינ טָאה ןדיי לייט א רעבַא .והילא-ףסוי יבר זוז ןייז

 ,שריה יבר -- ,בר ןטייווצ א טרַא ןייז ףיוא ןצעזוצקעווא טגנאלראפ

 ןופ רעייפ א ןכָארבעגסיוא זיא'ס .שטיווַאניבאר השמ 'ר ןופ רעדורב א

 זיא הסנרפ .םינבר ייווצ ןעוועג שטבול ןיא ןענייז ףוס םוצ ןוא ,תקולחמ

 .עקבַארַאק רעד ןופ ןדייב ראפ זעוועג

 יד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ןבָאה הנותח טפראדעג בָאה ךיא ןעוו

 רעד ןיא ,והילא-ףסוי יבר ןופ רעגנעהנַא ןענייז הלכ ןיימ ןופ םיבורק

 םיבורק ס'הלכ רעד .דצ ןטייווצ םוצ טרעהעג טַָאה החפשמ ןיימ ןעוו ,טייצ

 ןלעוו ,ןישודיקו הפוח יד ןבעג טעוו שריח 'ר ביוא זא ,ןעוועג עידומ ןבָאה

 קראטש רעייז זדנוא טַאה םוטאמיטלוא רעד .הנותח רעד וצ ןעמוק טינ ייז

 שריה 'ר זא ,ךיז טייטשראפ .ןעוועג רתוומ טינ בָאה ךיא ןוא ןסַארדראפ

 ןעמוקעג ַאי עקאט ןענייז ייז ןוא ןישודיקו הפוח ןבעגעג אי זדנוא טַאה

 ךַאנ ןגרַאמ ףיוא רעבַא ...טאהעג ייז ןבָאה הרירב א ,הנותח רעד וצ

 ןוא שרדמ-תיב רעדנא ןא ןיא ןענוואד קעווא רעווש ןיימ זיא ,הפוח רעד

 רימ ןבָאה ראפרעד .גהנמ רעד ןעוועג זיא'ס יוו ,לוש ןיא טריפעג טינ ךימ

 .החפשמ סבייוו ןיימ ייב ,"ןפנָארב ןוא ךעקעל" םוצ ןייג טלָאוועג טינ

 -זסיז םוצ םולש א טכאמעג ןוא דניירפ עטוג טשימעגניירא ךיז ןבָאה/ס

 זיא'ס ;טקיטפעשאב טלַאמעד זדנוא ןבַאה ןעמעלבָארפ עכלעזא טַא .שיט

 ןעמוקעגרַאפ זיא סָאוו ,גנורעדנע עסיורג יד ןפיירגאב וצ רעווש שממ

 .תורוד 2 עטצעל יד ןופ ףיול ןיא ,ןבעל ןשידיי םעניא

 ןיימ ראפ הסנרפ ןגעוו ןגרַאז טזומעג ךיא בָאה הנותח ןיימ ךַאנ

 ףיוא ,ןעמוקעגוצ רדסב ןענייז עכלעוו ,רעדניק ןוא בייוו ןיימ ,החפשמ

 טלדנאהעג ,טכאפ-ךלימ א ןטלאהעג ,רעדעס ןעגנודעג ךיא בָאה .רָאי עגנאל

 םיוק ןעמ טַאה ,ןעמעלא םעד ןופ ןוא ,טזַאלעג רַאנ ךיז טָאהיס סָאוו טימ

 .ןבעל א ןכאמ טנעקעג

 זדנוא ןעמ טַאה ןכַארבעגסיוא זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו
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 טרעדנאוועג טייצ-המחלמ עצנאג יד ןבָאה רימ .לטעטש ןופ ןבירטעגסיורא

 ןבָאה המחלמ רעד ךַאנ .קַאדעראווַאג םורא רעפרעד ענעדיישראפ רעביא

 ןיא ןגעלעג זיא לטעטש סאד רעבַא ,שטבול ןייק טרעקעגמוא ךיז רימ

 ןבָאה רימ .תישארב ןופ ןביוהנָא ץלא טפראדעג טָאה ןעמ ןוא תוברוח

 קירוצ לסיבא ךיז טַאה זעמ זיב ,ןטילעג קראטש ןוא טרעגנוהעג טושפ

 .טנדרַאעגנייא

 א ;רעגרע ץלא ןרָאוועג ןליופ ןיא עגאל יד זיא גַאט וצ גַאט ןופ

 ,םזיטימעסיטנא ןקראטש א טימ טיילגאב ,סיזירק רעשימַאנָאקע רערעווש

 ןבָאה ןדיי .טפנוקוצ רעד ןגעוו טנרַאוועג ךיוא ןוא טקירדעגוצ זדנוא טָאה

 ןוא ,ןליופ ןופ קעווא יבא ,עיצארגימע ראפ רעדנעל ןכוז וצ ןביוהעגנַא

 .עּפָארייא -- ןאקלווו ןקידנארב םענופ

 רעטעפש רָאי 4 טימ .עקירפא"םורד ןייק קעווא ךיא ןיב 1930 ןיא

 רעקיטולב רעד רעדייא ןרָאי עטלייצעג ,רעדניק עעימ ןיהא טכארבעג

 .ןעמוקעג זיא לובמ

 ןעמ געמ ללכה תבוטל

 יד טימ תונכש רעטוג ןיא טבעלעג ללכ-ךרדב ןבָאה ןדיי רעשטבול

 טריבורפ ןבָאה ייז ןעוו ,ןלאפ ןעוועג ןענייז'ס רעבַא .םייוג עשלטעטש

 ןבָאה רימ זא ,ךיז טייטשראפ ".'סעקטַאינגאנ יד ףיוא ןטערטנַָא" זדנוא

 .טזַאלעג טינ ךיז

 סעדאטס ערעייז ןעשאפ ףיורא םייוג יד ןעעיז תבש א םענייא ןיא

 .ןדיי יד וצ טרעהעג טַאה סָאוו ,"קערַאוו" ןפיוא

 טימ ןוא ,"קערַאוו" ןפיוא סיורא רימ ןענייז בר ןופ לעפאב ןטיול

 זא ,טזַאלרעד טינ ןבָאה רימ .יק ערעייז טימ םייוג יד ןבירטראפ חוכ

 ,ןריגאער טינ רימ ןלעוו תבש זא ,הנווכ רעייז .רקפה ןייז לָאז סנגייא שידיי

 יד ראפ קידנבָאה ,ןעוועג ריתמ טַאה בר רעד .ןענאטשעגייב טינ ייז זיא

 .ללכ ןופ ןסערעטניא יד ןגיוא

 שטיווָאבייל םולש



 שטיווָאמילש קחצי

 1915 ןיא שטבול ןופ הפירש יד

 טדערעג ךס א ןעמ טָאה לטעטש ןיא

 -יִלֶאּפ" רעשטבול יד .המחלמ רעד ןגעוו

 ךיז ןגעלפ "רעקיגעטארטס" זוא "רעקיט

 -תיב ןופ לקניוו א ןיא ןביילקראפ

 ;ןרעפמא ךיז גנאל-ןץהעש ןוא שרדמ

 ןעוועג ןענייז ,זיא רעגייטש רעד ייוו

 -- טסייה סאד ,"ןשטייד" ןוא "ןסור"

 ,ןסור יד טימ ןטלאהעג זןבָאה עכלעוו יד

 יד טימ ןטלאהעג ןבָאה עכלעוו יד ןוא

 טפאלק המחלמ יד זא ,רעבָא .ןשטייד

 יד ןבָאה ,ןריט ערעזדנוא ןיא ןיוש

 םעד ןטלאהעג ןבָאה סָאוו ,"רעקיטילָאּפ"

 ןבָאה'ס ןעוו וליפא ןוא .טסווועג טינ ,טנאה ןפיוא המחלמ רעד ןופ גנאג

 ךַאנ ייז ןבָאה םיטילפ עטשרע יד ןזיוואב ,םיארונ-םימי יד םורא ,ךיז

 טושפ ךַאד זיא'ס ."ןעמוק טינ סָאד טעוו זדנוא וצ" זא ,טרעכיזראפ ץלא

 סָאוו ,עיניל-ןאב א ןופ טסרָאיוו 50--40 ,לטעטש ןפרַאווראפ א :רָאלק ןוא

 ...? ןעיימרא יד ןַאט וצ אד ןבָאה

 ,ךיז ןטסאפפַא םייב ןסעזעג ןענייז ןדיי יד ןעוו ,רופיכ-םוי יאצומ

 רענעגעוו ערעווש ןופ רעדורעג רעקראטש א טרעהרעד גנילצולפ ךיז טַאה

 ןעוועג זיא בוטש רעזדנוא .סעווָאקדַאפ עשידרעפ ןופ ןפאלק סָאד ןוא

 ןענייז רימ .לטעטש עצנאג סאד ןטינשעגכרוד טַאה סָאוו ,סאג א ףיוא

 לופ ןעוועג זיא סאג עצנאג יד .טריסאפ טָאה'ס סָאוו ,ןַאט קוק א סיורא

 עכלעוו ,דרעפ סקעז ןוא ריפ טימ טנאפשעג ,רענעגעוו ןעייר עכעלטע טימ

 טנעקעג טינ ןעמ טַאה טכאנ עצנאג א .סיורָאפ ןגיוצעג רעתפיוא ןֶא ןבָאה

 -תעמ ייווצ ןגיוצעג סַאד ךיז טָאה יוזא .רעדורעג ןבילוצ ןפָאלשנייא

 ןוא םילכ עריא עלא טימ יימרא עצנאג א ךרוד זיא'ס .לעטשפָא ןֶא תעל

 ייב ."טנאקווַארפ" ןטימ ןלייט-ספליה ןוא רעטייר ,רעייגסופ :ןטאדלַאס
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 ןוא עטרעטאמראפ ןעגנאגעג גנונעדרַאמוא ןיא ןענייז ,געוו ןופ טייז רעד

 עטרישזאדנאב טימ עטעשטעילאקעצ ךס א ייז ןשיווצ ,ןטאדלַאס עקיטשרוד

 לקיטש א ןטעב רעזייה יד ןיא ןפיולניירא ןגעלפ ייז .ןלייט-רעפרעק

 ןבילבעג זיא זדנוא ייב בוטש ןיא ןעוו .רעסאוו קנורט א רעדַא טיורב

 זיא ,ךיז ראפ ןטלאהאב טלָאוועג סַאד טָאה'מ ,טיורב לבעל ןייא רָאנ

 ,טגָאזעג םיא טַאה עטאט רעד .טיורב ןטעבעג ןוא טאדלַאס א ןיירא טקנופ

 -קעווא טינ סָאד םיא ןעק רע ןוא לבעל ןקיצנייא םעד רָאנ ןבָאה רימ זא

 סנטאט םוצ זיפש ןטימ סקיב יד טלעטשעגוצ טַאה טאדלַאס רעד .ןבעג

 ךעטש ,ןבעג טינ סָאד רימ טסעוו וד ביוא" : ןפורעגנַא ךיז ןוא טסורב

 .לאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא "!ךרוד ךיילג ריד ךיא

 ,קינווַאקלַאפ רעשיסור א ןיירא זדנוא וצ זיא ,ירפרעדניא ,תוכוס ברע

 ןקיטומטוג א טימ ,דרַאב רעיורג ,רעגנאל א טימ ,ןאמ רעקנאלש ,רעכיוה א

 א ןפיוק וצ ןטעבעג טָאה רע .טנעגילעטניא ןתמא ןא ןופ קורהסיוא

 םיא טַאה רע ןוא לטנאמ א טגנאלרעד םיא טַאה'מ .לטנאמ םענרעטופ

 ןעמעלא ףיוא טָאה סָאד .טלָאצאב ןוא זיירפ א טגערפעג ,ךיז ףיוא ןַאטעגנַא

 עכלעוו ,ןקאזַאק יד ראפ קערש יד ךַאנ ;קורדנייא ןקראטש א טכאמעג

 זיא ,פעלק טימ ןעוועג דבכמ ךַאנ וצרעד ,טלעג ןַא ןעמונעג ץלא ןבָאה

 רעד .ןענייוו ןעמונעג טָאה עטאט ןיימ זוא גנושאררעביא ןא ןעוועג סָאד

 גאז א ןוא לסקא סנטאט ןפיוא טנאה ןייז טגיילעגפיורא טָאה קינווַאקלַאּפ

 : ןַאטעג

 ןכיג ןיא עקאט ןלעוו ןשטייד יד .טינ ףראד'מ ,לרעטעפ טיג ןייוו --

 יוזא ,ןייג ראי ןביז ךַאנ ןלעוו ייז ןעוו ,גרָאז ןייק טינ בָאה רעבָא .ָאד זייז

 ייז ןלעוו סיפ יד רעבַא .עירָאטירעט ןקעלק זדנוא ייב טעוו ,ןעייג ייז יוו

 .ןלאפ ןלעוו ייז ןוא קידנעייג ןרעוו ןלָאוושעג

 לטעטש סָאד .ארומ רעקידרדסכ ןיא ךרוד ןענייז תוכוס געט ייווצ יד

 ןבָאה יד ןוא ןקאזַאק יד ןופ רוטנאדנעמַאק רעד רעטנוא ןעוועג זיא

 זיא ,גָאטייב ,תוכוס גַאט ןטייווצ םעד .ןפוא רעייז ףיוא טעוועטאבעלאבעג

 רע ןוא רעשטייד א זיא סָאד זא ,טגָאזעג טָאה'מ ,ןאלפַארע ןא ןגיולפעג

 ןטלאהאב ךיז ּפַארא זיא ןעמ ,הלהב א ןרָאוועג זיא'ס .סעבמַאב ןפראוו טעוו

 .ןעשעג טינרָאג זיא ןוא קעווא זיא רע רעבַא ,סרעלעק יד ןיא
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 .לטעטש סאד ןַאטעג לסיירט א ןסיירפיוא ייווצ ןבָאה רעטעפש העש א

 סָאוו טסווועג טינ טָאהַמ ,סיורג ןעוועג זיא ןשטנעמ יד ייב גנושימעצ יד

 ןעמ טָאה ,קערש ןופ רעגניפ עקירעטיצ טימ  .ןפיול וצ ןיהווו ,ןֶאט וצ

 ,לטעטש ןרעסיוא ןפַאלעג ןוא רעגנעגעוו ןוא דרעפ יד ןענאפשנייא ןעמונעג

 ןעמ זיא טכאנראפ .םישרדמ-יתב יד ןוא ןאמעינ ןשיווצ ,קערַאוו ןפיוא

 סעקנימינב ןיא ןפָארטעג טָאה עבמַאב עטשרע יד זא  ,ןגַאז ןעמוקעג

 .עטעדנוווראפ ןוא עטיוט טרַאד ןאראפ זענייז'ס ןוא רעלעק

 רעזירפאק א ןעוועג זיא ,קיניילאקאב-טרוה רעכייר רעד ,עקנימינב

 םיא ןגעוו ;ןלאפנייא ענעדיישראפ טימ ,רעגולק א רעבָא ,ןשקע ןא ,דיי

 ןיא רע טָאה ןגרַאמירפ א םענייא ןיא :השעמ אזא טלייצרעד ןעמ טַאה

 סָאוו ,ןכש א .גנירעה רעסעפ טימ ןרופ עכעלטע ןדַאלעגפַא םָארק ןייז

 סיורא טניר סאפ ןייא ןופ זא טקרעמאב טַאה ,ןעגנאגעגייבראפ טקנופ זיא

 ךיז טמענ ןוא רעגניפ א סיוא טקערטש ,ליופ טינ זיא דיי רעד ;קַאיל

 ןעמונעג רע טַאה ,ןעזרעד סאד טַאה עקנימינב זא ;קַאיל םעד ןקעל

 .": רעשאנ א דיי א ריא טייז ,ריאמ בר יוא" :דיי םוצ ןעיירש

 ךַאנ ןשיווצ טַאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ ראי עכעלטע

 סָאד קירוצ ןעיובפיוא םייב .זיוה סעקנימינב ךיוא טנערבעגפַא רעזייה

 ,זיוה ןיימ ןעיוב יוזא ךיא לעוו רעטציא" :טגַאזעג עקנימינב טַאה זיוה

 עילימאפ ןיימ טימ ךיא לעוו ,ןענערב רעדיוו טעוו לטעטש סָאד ןעוו זא

 עקאט טַאה רע ."ייט ןעקנירט קיאור טרָאד ןלעוו רימ ןוא רעלעק ןיא ןציז

 ,לטעטש ןיא רעיומ רעטסנעש רעד ,קַאטש עכעלטע ןופ זיוה א טיובעגפיוא

 ןגיולפעג זיא ןאלפַארע רעד זעוו .רעלעק ןקראטש א טימ טגרַאזאב וצרעד

 ּפַארא ןוא םינכש טימ החפשמ יד ןעמונעגפיונוצ רע טַאה ,לטעטש ןרעביא

 ןייז אקווד זא ,טלָאוועג יוזא לרוג רעד טַאה .רעלעק ןיא ןטלאהאב ךיז

 יד ןבעגעג ןוא ,עטשרע יד ןרַאוועג ןפַארטעג זיא רעלעק ןטימ זיוה

 .לטעטש ןיא תונברק עשידיי עטשרע

 למיה רעד .תופירש ןזיוואב ךיז ןבָאה טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא'ס ןעוו

 עקימורא יד טנערבעג ןבָאה סַאד ,רעטרע עכעלטע ןיא טיור ןעוועג זיא

 .נישאמ ןופ יירעפעטש א טרעהרעד ךיז טַאה טכאנ רעבלאה ךַאנ .רעפרעד

 .ןטאמראה טרענודעג ךיוא ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןסקיב ןוא רעוועג
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 ןוורענ ערעקראטש טימ ]דיי .ןסקאוועג ןענייז קינאפ יד ןוא קערש יד

 טיילגאב זיא סָאוו ,םיליהת ןגַאז ןסייהעג ןוא םלוע םעד טקיאוראב ןבָאה

 ןַא ןענייז טייצ עצנאג יד .רעדניק זוא ןעיורפ ןופ ןייוועג א טימ  ןרָאוועג

 ןפיוא ךיז ןפאכוצרעבירא ןזייוואב וצ ידכ ,ןטאדלַאס ןפַאלעג רעהפיוא

 -פַארא טַאה ןוא ןאלפַארע ןא ןזיוואב ךיז טַאהס .ןאמעינ טייז ןטייווצ

 ןקאזַאק יד רעבַא ,ןענערב ןעמונעג טַאה קירב יד .סעבמַאב ןפרַאוועג

 ןעגנאגעג ןענייז רעייגסופ יד ,רעייפ ןכרוד ןפַאלעג ןענייז דרעפ יד ףיוא

 .רעסאוו ןיא

 יד יז ןבָאה סאד ,לטעטש םעניא ןרעייפ ןזייוו ןעמונעג ךיז ןבָאה/ס

 לטעטש סָאד טָאה ,רעטעפש העש לטרעפ ןייא ןיא ; ןדנוצעגרעטנוא ןקאזַאק

 רימ זא ,סיורג יוזא ןרָאוועג זיא ץיה יד .ןטייז עלא ןופ טנערבעג ןיוש

 ךיז רימ ןבָאה ,רעטרע ערעזדנוא ףיוא ןייטשנייא טנעקעג טינ ןבָאה

 רעביא ןגיולפעג ןענייז ןליוק-ןסקיב יד  .זַארג ןטכייפ ןפיוא ןגיוצעגסיוא

 ןוא דרעפ יד טעדנוווראפ ,רענעגעוו יד ןיא טפאלקעג ןוא פעק ערעודנוא

 זדנוא לֶאז רע ,טַאג ןטעבעג טָאה רענייא רעדעי .ןשטנעמ ךס א ךיוא

 .ןענופעג ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא ,הנכס רעסיורג רעד ןופ ןעוועטאר

 רימ ןבָאה ןטייוו ןופ .רעכאווש ןרָאוועג יירעסיש יד זיא גנילצולפ

 עקאט דלאב .ןטאדלַאס עשטייד יד ןופ ןעמלעה ענעלַאטש יד ןעזרעד

 ןדניוושראפ וצ רעכיג סָאוו ,טנדרַאראפ ןוא זדנוא וצ ןעמוקעגוצ ייז ןענייז

 טכאלש יד לייוו ,רעפרעד יד וצ רעטנעענ ,לטעטש ןופ טייז ןטייווצ ןפיוא

 -סיוא ךיז ןוא געוו ןיא ןעמונראפ ךיז ףכית ןבָאה רימ .רַאּפ ךַאנ טמוק

 .רעפרעד יד ןופ םענייא ןיא ןטלאהאב

 רימ ןבָאה ,םייהא ןעמוקעג גַאט ןרעדנא ןפיוא ןענייז רימ ןעוו

 ןטימ קעווא ןענייז רעזייה יד ,סנוויוא ןוא סנעמיוק יד רָאנ ןפַארטעג

 -רעדנאוו םעד ןעמענ יוו ,הרירב רעדנא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .רעייפ

 -- "סעצנעשזעב" ןופ געוו ןרעווש ןפיוא ןזַאל ךיז ןוא ,טנאה ןיא ןקעטש

 .םיטילפ-המחלמ

 זיירק-רוטלוק רעזדנוא

 ןעמוקעג רימ זענייז ,טקידנעעג ךיז טַאה המחלמ יד יוו םעד ךַאנ
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 ןעוועג לאמא זיא סָאוו ,םוקמ ןטסיווראפ ,ןטנערבעגפַא םעניא קירוצ

 קירוצ ןבָאה רימ זיב טייצ א ןעמונעג טָאהס .שטבול לטעטש רעודנוא

 עכלעוו ,ןדיי רעשטבול ןופ ייר עצנאג א ךיוא יוזא ,זיוה א טיובעגפיוא

 טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ייב ,דנו-ענ ןעוועג ןרַאי המחלמ יד ןיא ןענייז

 .םייה רעייז ןעיבוצפיוא רעדיוו תוברוח יד ףיוא ידכ ,קירוצ ןעמוקעג

 ,ןסקאוועגרעטנוא ןרָאי-המחלמ יד ןיא זענייז עכלעוו ,רעדניק יד

 ךיז ןוא טנעקעג טינ יוו טעמכ ךיז ןבָאה ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ןרָאוועג

 ןסעומש ,ןרעטנעענרעד ןעמונעג ךיז ןעמ טַאה םאזגנאל .עדמערפ יוו טליפעג

 סֶאוו ,זיירק א ןפאשעג ךיז טָאה'ס .ןטנווַא יד ןיא ןעמאזוצ ךיז ןפערט ןוא

 ןוא ,לטעטש ןופ רעגַאזטרַאוו רעלערוטלוק רעד ןייז וצ טרידנעטערפ טַאה

 ,ענרעדַאמ רעמ ,עיינ ףיוא ןבעל עשידיי סאד ןרימרַאפ ןפלעה עקאט

 .תודוסי

 -רעב עקבואר ,קאבאק עלערעב :טרעהעג ןבָאה זיירק רעודנוא וצ

 ,סניזוק עניימ ,יקסווָאזַאר אבא ,סֶאריפאש עדייב ,קורב םייח ,שטיווַאק

 -נעמאזוצ יד ראפ ץאלפ רעד .ערעדנא ןוא סעקניזוק עניימ ,עשוק ןוא לאוי

 שטיוועלעשמיש עקשאב עטרבח רעזדנוא זופ זיוה ןיא ןעוועג זיא ןפערט

 דנאפלעג עקנייש ,תונכש ערעייז ןעמוקעג ךיוא ןענייז טרַאד .(סעמַאינ-עיש)

 .קורב םייח ןופ רעטסעווש ייווצ ךיוא יוו ,עקשאר ןוא

 טגעלפ רע ;טעַאּפ א ןייז וצ טרידנעטערפ טָאה יקסווָאזָאר אבא

 סיורג טימ זדנוא ראפ ןענעיילרַאפ ייז ןוא רעדיל ענייש ןביירש עקאט

 זיב ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןבילבראפ זיא סנייז דיל ןייא .סָאטאפ

 : אזא ,רעקינייוו רעמ ,זיא דיל םענופ טלאהניא רעד .גַאט ןקיטנייה םוצ

 יד ןוא "ןויטבמס" ךייט ןגעוו ןוז ריא טלייצרעד רעטומ עשידיי א"

 .לָאמנייק טינ ןעמ טבראטש טרַאד זא ןוא ,טרַאד ןעניווו עכלעוו ,ןדיי

 :ןעמאמ רעד וצ הנעט א טימ רע טמוק ,ןרַאוועג רעטלע זיא דניק סַאד ןעוו

 ,טרַא אזא עפאמ רעד ףיוא ןענופעג טינ טַאה ןוא עיפארגַאעג טנרעל רע

 ,רעטומ יד םיא טרעפטנע ,וד עלעראנ' ."ןויטבמס" םיא טפור ןעמ סַאוו

 ןשטנעמ ןייק טינ ןבראטש טרַאד .ךיז טניפעג'ס ווו טינ סייוו רענייק

 טינ סופ רעייז טרַאד ךַאנ ןבָאה ןשטנעמ ערעזדנוא סַאוו ,ראפרעד עקאט

 .""טלעטשעגניירא
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 ןוא האל רעטסעווש ייווצ יד ןעמוקעג לטעטש ןיא ןענייז 1921 ףוס

 עניילק יד ןביילק קידנעטש ךיז ןגעלפ ייז םורא .יקסווַארעשַא עקמורפ

 ןעמענראפ וצ ןבָאה ביל טגעלפ עקמורפ ערעייט יד עכלעוו טימ ,רעדניק

 רעד ןעמוקעגפיוא זדנוא ייב זיא טלַאמעד .ןיטסילבערפ עטוג א יוו ךיז

 רימ ןבָאה לוש יד .רעדניק יד ראפ לושסקלַאפ א ןריזינאגרַא וצ ,קנאדעג

 -פיוא זיא רעכלעוו ,שרדמ-תיב ןסייוו םעד ןופ לייט א ןיא טנדרַאעגנייא

 ןעוועג ןענייז רערעל ייווצ עטשרע יד .תוברוח ענייז ןופ זרָאוועג טכירעג

 -ראפ וצ ןוא ,לוש רעד ראפ טלעג .יקסווַארעשַא האל ןוא יקסרעפ םייח

 טפאשלעזעג-ספליה יד ןבעגעג טַאה ,שרדמ-תיב ןסייוו םעד ןטכיר

 ןָאטעג זיא סָאד זא ,ןענָאמרעד ךיא ליוו בגא-ךרד .ענליוו ןיא "ַאּפָאקעי"

 שמש םעד היבוט ןופ ןוא רעטַאפ ןיימ ןופ וויטאיציניא רעד טימ ןרָאוועג

 -ילאער וצ טעברא ןוא ימ ךס א ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,(שטיוועלעשמיש)

 .קנאדעג םעד ןריז

 ןזיוואב ףכית ךיז ןבָאה'ס ,קעטָאילביב א טעדנירגעג ךיוא ןבָאה רימ

 עטשרע יד ךיוא .ךוב ןשיאערבעה זוא ןשידיי םענופ רענעייל עיירט ךס א

 ןיימ לפיוו ףיוא .ענליוו ןיא "ָאּפָאקעי" ןופ ןעמוקאב רימ ןבָאה רעכיב

 קעטַאילביב רעד ןופ עיסימָאק-ריזינאגרַא עטשרע יד זיא ,ךימ טניד ןורכז

 -עלעשמיש עקשאב ,קאבאק לרעב ,קורב םייח :םירבח יד ןופ ןענאטשאב

 ןוא דנאפלעג עקנייש ,סדימש םעד עקשאר ,שטיווַאקרעב עקבואר ,שטיוו

 .טייקינייוו ןיימ

 .שטבול ןופ קעווא ךיא ןיב 1923 ןיא

 . עידעמַאק א

 עזימער רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא ,ר"תיב ןופ עימעדאקא-סגנודנירג יד

 .רעשעלרעייפ יד ןופ

 טזַָאלעגניירא ןוא ריט רעד ייב ןענאטשעג זיא שטיווַאנאמלאק המלש

 : גערפ א םיא טיג ןוא רוחב א ןייגוצ טמוק .ןשטנעמ יד

 ? רָאפ אד טמוק סִאוו ,המלש --

 .טרעפטנעעג המלש םיא טאה ,עידעמַאקדרַאדלעפמורט א --
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 שטיווַאנאגאק השמ

 סעפאקא ןוא רעזייה ןופ ךעלטעטש
 ד וג

 (ץניווַארפ רענליוו רעד רעביא עזייר א ןופ)

 ,210 רעמונ י'טנעמַאמ'' ןיא טכעלטנפעראפ

 .1932 ,רעבמעטפעס ןט-8 סעד

 ,ןאמעינ םייב ךעלטעטש עניילק ייווצ ןענייז שטיטאלעד ןוא שטבול

 טיג ןוא ךעלטעטש עדייב ןופ ןסאג יד סיוא גנעל ַאד טסילפ רעכלעוו

 יד ןיא טיובעגפַא ךיז ןבָאה ךעלטעטש עדייב .טכארפ ןוא ןח ליפ וצ ייז

 .תוברוח ערעייז ןופ (1918--1923) ןרָאי המחלמ-ְךַאנ עטשרע

 -שטייד רעד ןגיוצעג לֶאמא ךיז טָאה ךייט ןטייז עדייב ןופ סיוא גנעל

 -וקאווע זיא גנורעקלעפאב עצנאג יד .רָאי רַאּפ א ךשמב ,טנַארפ רעשיסור

 עקימורא ערעטייוו יד ןיא החונמ םוקמ א ןענופעג ןוא ןרַאוועג טריא

 .ךעלטעטש

 ךיילגוצ ךעלטעטש עדייב ןופ ןדיי יד ךיז ןבָאה המחלמ רעד ךַאנ

 טימ ןוא ןעמייה ערעייז ןיא טרעקעגמוא רעפרעד יד ןופ םירעיופ יד יוו

 -ץראווש יד ןטעבראאב ןוא ןעיובפָא ןעמונעג ךיז רעיודסיוא ןוא סיילפ

 ליפ ןסייוו רעניווונייא יד .טנאק םעד ןופ דרע עטשטנעבעג ,עראבטכורפ

 ןטלאהעגפיוא ךיז טַָאה ןעמ ןעוו ,געט עטשרע ענעי ןגעוו ןלייצרעד וצ

 יילרעלא ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןוא סעפָאקַא יד ןיא קילייווטייצ

 ,ן[רעקא ןוא ןבָארג םייב ןרַאוועג טעגרהרעד ןענייז ןשטנעמ ליפ .ןראפעג

 ןקעטש ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,סעבמַָאב ןוא ןטאנארג ,ןלענפארש יד ןופ

 עסיורג יד ןוא עקירעמא ןיא םיבורק ןופ ףליה רעד קנאד א .דרע רעד ןיא

 ענרעצליה ןעיוב וצ ךיז ןעגנולעג זיא ,"ָאְּפָאקעי" רענליוו רעד ןופ האולה

 ,סעילימאפ 450 שטבול טלייצ גַאט זקיטנייה םייב .ןעמַארק ןוא ךעלזייה

 .עשידיי 300 רעביא ייז ןשיווצ

 .ףרַאד סיורג א ןופ ןעזסיוא םעד טַאה ןוא רענעלק ליפ זיא שטיטאלעד

 ןופ קורדנייא םעד יז טכאמ שטבול ןופ רעטעמַאליק 5 ךיז קידנעניפעג
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 רעשטבול רעד וצ ןסַאלשעגנָא עקאט זיא יז .רענעי וצ לטעטשרַאפ ןימ א

 ליפ ןבָאה ןרַאי עטשרע יד .שדוק-זילכ עריא טימ ךיז טצונאב ןוא הלהק

 טָאה ןעמ ;המחלמ רענעמוקעגרַאפ רעד ןופ ןבעל א טכאמעג ןדיי

 ערעדנוזאב יד טימ ,סעניש-ןאב טימ ,טַארד ןקיכעטש טימ טלדנאהעג

 ערעכעה עשירעטילימ יד זיב ,סעּפַאקַא ענעמונעג רעדנאנופ יד ןופ ןלייט

 ןטַאבראפ ןוא ,םוטנעגייא שירעטילימ א ראפ טרעלקרעד סע טָאה טכאמ

 .ןעמעג וצ רעדנאנופ סע

 .ןאמעינ םעד סיוא גנעל אד ךיז ןעיצ סעּפַאקַא טנעמעצ עסיורג יד

 ןשיווצ ךעלטעטש יד ןיא סעּפָאקַא ליפ ךיז ןעניפעג גַאט ןקיטנייה ןזיב

 טימ ךיז טצונאב גנורעקלעפאב יד ןוא ,ןרעייש ןוא ןלאטש ,רעזייה יד

 .(.וו.,א.א לפָאטראק ןטלאה) ןקעווצ עשיטקארפ וצ זייוולייט ייז

 א ,עצראווש א ,עראבטכורפ א רעייז טגָאזעג יוו זיא אד דרע יד

 רעסיורג א טייג ַאד .טנגעג רענליוו ץנאג ןיא טינ ץעגרע יוו עזַאלנייטש

 ַאד .ןטַארעג טוג ַאד זיא עכלעוו ,ןעמיוז ,סקאלפ ,תואובת טימ לדנאה

 רעביא טקישעצ טרעוו רעכלעוו ,זעק "רעשידנעלַאה" טעבראעגסיוא טרעוו

 סרעטנעצ עסיורג יד ןיא טנאקאב זיא ןוא ,גערב זיב גערב ןופ ,ןליופ ץנאג

 ,םיצירפ ייב ךלימ יד ןעמענ עכלעוו ,סרעטקאפ יד .זעק "רעשיווטיל" סלא

 רעקידלאווג רעד בילוצ סנגעמראפ ערעייז טגיילעגוצ ,ןרָאי עטצעל יד ןבָאה

 -עכערסיוא עכעלגעמ עלא ןגיטשעגרעביא טָאה סָאוו ,זעק ןופ טייקיליב

 .(רַאי ןטצעל םעד ,סעטַאלז 170 -- 2,00) ןעגנונ

 -פעשאב עכלעוו ,רענטרעג עשידיי לסיב שביה א ןאראפ ןענייז סע

 עסיורג ענעגייא ערעייז ןופ סנירג ןטסירפ םעד ןלעטשוצ טימ ךיז ןקיט

 -ְךַאנ עטשרע יד זיא .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןיא רענטרעג

 ןופ טייקרעייט רעד בילוצ ,טלָאצאב טוג רעייז סע ךיז טַאה ןרַאי המחלמ

 .םיריבג ןופרעד ןרַָאוועג וליפא ןענייז ןדיי לסיב א ןוא ןעלטימסנבעל

 ,סקאלפ ,תואובת) ןעלקיטרא עלא יד ףיוא ןזיירפ עקיליב-טַאּפש יד רעבַָא

 טציא ןעמענ ןדיי זא ,וצרעד טכארבעג ןבָאה ,(טכורפ ,סנירג ,זעק ,ןעמיוז

 יד .סנשַארג ךעלבעטשכוב עצארפ רעטעווערַאהראפ רעווש רעד ראפ ּפַא

 גנומערַאראפ רעד בילוצ זיא ןטפעשעג-ריב ןוא ןעמַארק יד ןיא גנוזייל

 .םומינימ זיב ןלאפעג רעיופ ןופ
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 ןכעלרעי ןטסערג ןקיצנייא םעד ףיוא שטבול ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 שממ ןזייל ןרַאי עלא טגעלפ ןעמ ןעוו ,"איליא" ףיוא ,לטעטש ןיא דירי

 טימ ןענאטשעג רעמערק רעשטבול יד ןענייז רעבַא טנייה | .דלָאג

 ,הרוחס יד טקוקאב ,טגניד רעיופ רעד .דירי ןטימניא טנעה עטגיילראפ

 ראפרעד .קידנפיוק טינרַאג קעווא ךַאד טייג ןוא קיליב זיא'ס זא ,הדומ זיא

 ךיז ןעמ טַאה סעקרעגוא .רערעיוהעגמוא ןא ץלא ףיוא לוז רעד אד זיא

 ראפ ןשַארג 8--10 וצ ןשראק ןוא קָאש א ראפ ןשַארג 10 טימ ןטעבעג

 .אליק א

 שטיטאלעד ןוא שטבול ךיוא םגה זא ,זיא קורדנייא רעניימעגלא רעד

 ןופ בצמ רעלעירעטאמ רעד זיא ךַאד ,סיזירק ןופ ןפַארטעג רעווש ןענייז

 האצוה יד .רעדנקידירפאב א ,ךעלטעטש ערעדנא טימ ךיילגראפ ןיא ,ןדיי

 לפַאטראק ,סנירג טאה ןעמ ,קיליב טָאפש זיא ץלא ,עניילק א אד זיא

 .רעקירעדינ א לֶאמעלא ןופ זיא אווינ-סנבעל רעד ,רענטרעג ענעגייא יד ןופ

 ,םָארק א ,טקאפ א :ןעגנוקיטפעשאב עכעלטע וצ קיטייצכיילג טָאה ןעמ

 ראפ ןעמַאנ א רעשטבול יד ןבָאה םעד ץוח א זוא .וו.א.א רחסמ האובת

 עטוג יד ןופ ןלאטיפאק יד ןטלאהרעד ייז ןבָאה עקאט ראפרעד ,עגראק

 .ןרָאי

 רַאּפ א ,דסח תולימג א ,קנאב עוויטארעפַאַאק א טגַאמראפ שטבול

 ילעופ ,ר"תיב ,ץולחה ,"ריעצה רמושה") ןענייראפ ןוא סעיצאזינאגרַא

 רעכלעוו ,ןייראפ רעשיטאמארד א ןוא לוש "תוברת" עקיסאלק 5 א ,(זויצ

 ךיז טבעל ןוא טנגוי עשלטעטש יד טרירטנעצנַאק ,ךיז םורא טלמוט

 בלאה שיטקאפ עלא ייז ןענייז רעמוז .קיטסייג ןוא ךעלטפאשלעזעג סיוא

 יד ןיא ,ןטקאפ ,רענטרעג יד ייב סעטאט יד וצ טפלעה טנגוי יד .טיוט

 ןעלפיש ןוא ןדַאב םוצ ןאמעינ רענייש רעד טיצ םעד ץוח א ןוא ןעמַארק

 ל

 עטלאק ןוא טכענ עסיורג ענייז טימ טמוק רעטניוו רעד ןעוו טשרע

 עשירעפיטש סאד טדניב טסָארפ רעד זעוו ,ןיירא לטעטש ןיא געט עלעקנוט

 עכעלטנגגי יד ןעייג ןאד טשרע ,זייא זופ ןטייק ןיא ןאמעינ ןופ רעסאוו

 ךיוא קיטייצכיילג זענייז עכלעוו ,ןלאקַאל עיצאזינאגרַא יד ןיא קעווא

 .רעטרע-ווועדנאר
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 עטריטנעמעצ יד ןוא רעזייה ענרעצליה יד ,שטיטאלעד ןוא שטבול

 םוקנַא םעד ןֶא טגַאז ןאמעינ רעד זיב ,גנילירפ זיב ןאד ןעור ,סעפַאקַא

 .רעמוז ןופ -- רָאי ןופ לייט ןקידעבעל ,ןכעליירפ םעד זופ

 'ץיבוניצ השמ : קורד םוצ טכארבעג

 ..הלכ עלעג א

 ןרַאוועג" טכייל יוזא ךיז טדער'ס .הלכ א זןרַאוועג לזמ טימ זיא עטנעי

 םעד זיב ,דייר ךס א רָאג ןוא טייצ ,ימ ךס א טסַאקעג טַאה'ס ,''הלכ א

 ןוא ןרעטלע ענייז ייס ,ןתח םעד ןגייצרעביא וצ ןעגנולעג זיא ןכדש

 .ךודיש םוצ המכסה רעייז ןעמוקאב

 ןוא ןשינעגניד ןופ השרפ עתמא יד ןעמוקעג טשרע זיא םעד ךַאנ

 א ,עפאנאק א ,ןטעב ,ןלוטש טימ שיט א ? שרעדנא ןעד יוו ,תוחטבה

 : ךיז טגַאז לטרעוו ןיא יוו עקאט ,ןכאז ךס א ךַאנ ןוא טסעק רָאי רַאּפ

 ."טלעג ןייק טינ טסַאק ,ןבָאה ביל ןוא ןגַאזוצ"

 א ךעבענ זיא הלכ יד ,רָאה ס'הלכ רעד טימ רעבַא ןעמ טוט סַָאוו

 .עלעג א -- ראה עקידנענערב עטיור טימ דיומ א -- טַאג ןופ עטפַארטשעג

 ןתח רעד זא ,טאהעג ארומ ,תמא םעד סיוא זייווכעלסיב ןעמ טלמאטש

 .ךודיש סיוא ןוא ןבָאה הטרח טעוו

 : קיאור ץנאג ןתח רעד ּפַָא ךיז טפור ךאז אזא טרעהרעד

 טצראוושראפ יז טעוו רימ ייב ,סיוא טינ טכאמ'ס ,הלכ עלעג א

 5 ... ןרעוו

 .."יִאטס קאק,

 ראפ עכעלקילג א טלייצרעד שטיוועיאמסאק עטיימ ןופ עמאמ יד

 זיא רע תמא ,ןודאר ןופ רוחב א ךיז טנכדש רעטכָאט ריא וצ זא ,רעבייוו

 זעמענ וצ טיירג זיא רע ןוא רעכייר א ראפרעד רעבַא ,רעגנוי אזא טינ

 ייאטס קאק" יז טמענ רע -- ,רעייטשסיוא זיא'ס ןכלעוו א ןַא ,ןדנ ןַא יז

 .ק .ה .(טייג ןוא טייטש יז יוודיוזא :טניימעג)
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 רטכיד הנח

 צבולב הידוהיה םאה לש זונגה רואה

 .ץבולל יתעגה 1933 ץיק יהלשב

 ,הדובע תונש שולש ירחא םשל יתאב

 .הריבה השראוב "תוברת" רפס-תיבב

 .הרייעל ךרדב יתובשחמ ויה תומוגע

 היחא םיבולעו םיממעשמ םייח יכ יתבשח

 ךכ-לכ קוחר תאצמנה ,וז תחדנ הניפב

 ,תלשחנ יאדו הביבסה .יתוברת זכרממ

 ,הנטק הרייע לכבכ ,םיבשותהו ,יתבשח

 תוחכה תולכ דע הסנרפה תוגאדל םינותנ

 םלוא .חור ייח חתפל םייונפ םניאו

 .יתובשחמ ותמאתה אל ,הברה יתחמשל

 -תיבב םירומה רבח .םיביבח ויה םישנאה

 םידלימ המוה ,םידי בחר רפסה-תיב ןינב .רוסמו יארחא ,לודג רפסה

 .אלמ ירבע ךונחמ םינהנה ,םיזילעו םיאירב

 -- ינא ,ונשגפנ םתא ,יארחאו רוסמ םירוה דעו לעפ רפסה-תיבב

 ונתוהשל הנושארה תבשב תכשוממ החישל -- םירחאה םישדחה םירומהו

 -תיבל ,לבוקמכ ,רקבב וכלה רשא ,תרוסמ ירמוש םישנא ולא ויה .הרייעב

 ירחא קרו תבשה-ילכאממ ומעט ,םתיבל תחנב ובש ,תבש-תליפתל תסנכה

 החישה ..בורקמ םריכהל ידכ ,םישדחה םירומה םע השיגפה תא ומייק הז

 תוחכב יכו ,תפתושמ הפש ונאצמש ,דימ יתשגרה ,תיבבלו המיענ התיה

 ונא" :החטבהב ומייס םה .'ץבולב ירבעה רפסה-תיב תא ססבנ םיפתושמ

 "ובעל טקש בלב רסמתהל ולכויש ידכ ,התואנ תרוכשמ םירומל םיחיטבמ

 םהירה ,הנוכנ הכ השיג הלא םידוהיל ןיאמ ,יתמהדנ ."תיגוגדפה םתד

 םיבוט םידוהי םלוא ;םויקה תמחלמב םידורטו היגוגדפה תודוסימ םיקוחר

 --+ זאמ .םהיתובאמ ולבק התוא ,תשרומו תימואל הבוח םבלב ואשנ ,הלא

 יתבלתשה רצק ןמז רובעכ .םאל דוחיבו רעונל ,דליל ,רפסה-תיבל "תרסמתה

 .דחאכ :םידליהו םירוהה תוגאדל הפתוש  ,'ץבול ידוהי לש םייחה .תכסמב
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 יתיצר .םהיתבב רקבל יתלחתה ,ידימלתמ דחא לכ בורקמ ריכהל ידכ

 ימשר תא יתילעה ,ירדחל יבושב .םהייח חרואו רוידה יאגת תא תוארל

 לש םישקה הייח יבלל ועגנ רקיעב .דאמ המוגע התיה הנומתה .רינה לע

0 

0 

5 

 תולמעתה רועשב '"'תוברת" רפסה-תיב ידימלת תצובק

 יתנבה !ילרוג והז :הדיעה התקיתשו ,הלבס תא יתיאר ,הידוהיה םאה

 ותוא שדחה םרזה לומ ,ןויסנ אללו הלכשה אלל הכובנ תדמוע -- החורל

 לש וחכב ,הל רתונ עבטה הל קינעהש יהמאה טקניטסניאה קר .הריכה אל
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 היתוגאדו ,ידמ טעמ הזש ןבומ .דליה ךונחל שורדה לכ תתל הילע ,הז

 דבעש הכאלמ-לעב ,באה ,תופיפצו קחוד ,רפסמ םידלי תיבב :דואמ תובר

 ,הלומהו שער תיבב .הסנרפה תוגאדב ול תרזוע םאהו ,תיבב ללכ-ךרדב

 לועה לכו םילד םיירמוחה םיעצמאה .ךכב וצריש ילבמ ףא הזל הז םיעירפמ

 שאר לע "לפנ" ,םיינחורהו םיירמוחה ויכרצ קופיסלו ,דליה ךונחל דבכה

 ירישכמו םירפס קפסל .יקנו םלש ,שדח דגבל גואדל ,לכוא ןיכהל :םאה

 .םידומלב ותומדקתהלו ותואירבל גואדל ןהו ,דומל

 ידכ ךרד שפחל יתלחתה .יתחונמ תא לזג ,םאה לש הז םייח חרוא

 המכ תב תינכת יתכרע ךכ םשל .תולמעהו תודורטה תוהמאל רוזעל

 : םיפיעס

 םיאשוגב יתנד הלא תופסאב .תויללכ תופסא תבש-ליל לכ םייקל .א

 הרבחב השאה תדמע :לארשי-ץראב השאה ייחב ולחש םייונישה לע

 רקיעב יתבכעתה ;םייחה-יחטש לכב תואמצעו ןויווש ןעמל הקבאמו

 .ךונחה תוטישב םישודיחה לע

 תוהמ לע ,עדי םאל תונקהל ידכ ,דעומו גח לכב תוביסמ ךורעל ב

 .דליה ךונחל םכרעו לארשי-יגח

 -ודיבידניא תויעב ונרתפ הלא תושיגפב ; םירוה-תלבק שדוח לכ םייקל בג

 .םא לכ הטבלתה ןהב ,תוילא

 ורהמ אל ,הביסמה וא הפסאה םויס ירחאש התיה תרזוח העפות

 וגישי ילוא ,תצק דוע וז תרגסמב תוהשל וצר ןה .התיבה בושל תוהמאה

 ומייתסה תושיגפה .תובר וגישה ,ןכאו .ןהידלי ךונחל ןהל שורדה תא

 יד התיה ירדחל ךרדהו הכשח הררש ץוחב .הלילב תרחואמ העשב בורל

 םשגל ,רוקל בל ומש אל ןה .יתא דחי תכלל וכישמה ןלוכ ךא ,הפורא

 .התיב רבעל התנפ תחא לכו ונדרפנש דע חורלו

 ,לכה רפסל ןהב רשפא .ןהייח ןכותל וכפה הלא תושיגפש יתחכונ

 הכימת אצמת ןאכ ,בהואהו באודה ,בלה לעמ תודבכ םינבא לוגל רשפא

 .הצעו הרזע ,דודעו

 םירוה-תלבק

 לכתסהל יתבהא .תובורמה ןהיתויעב ןאיבהב ירדחל וסנכנ םישנה
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 ודחפ ףא םיתעלו ,ליחתהל המב ועדי אל ,תבשל וזעה אל ןסנכהב ,ןהינפב

 יתרפס .החישב יתחתפ ןכל ,תועינצמ תעבונ ןתוגהנתהש יתעדי .לואשל

 ךונח לש תואמגוד יתאבה ,םידומלב ויגשה לע ,הדלי לע הכובנה םאל

 ,םאדבל והזו ,יחצנ עדיו הבר המכח הל ןתנו הל גאד לאהש יתרפס ,.ןוכנ

 חמ לכ הניבמ איתהש דליל תוארהל הילע .דליה ייחב לחש יוניש לכב שחה

 ףישקהלו וירועש תנכה תעשב וילע חיגשהל הילע ;דמולו ארוק אותש

 לע תוחיגשמו ויכרד לע תויפוצ .היניעש דליה .חכווי ךכ .וירבדל תונלבסב

 לש השגרהב ,וז השיגפמ האצי םאה .הליעפ תופתתשהו הגאד ךות ,וכונח

 .גוהנל ךיא עדת התעמ יכ ,השוחתבו :יתוחכב הנומא ,ןוחטב

 יווה לע רתי תדפקה ךות ,החפשמה תרגסמ לע רומשל הלחה םאה

 .דואמ תיגיגח הריוא התיה תיבב ,הידלי רפסמכ תבש תורנ הקילדה .םיגחה

 לכב .וז הרטמל קר תרמשנה ,הנבלב תקהובה הפמ השורפ ןחלשה לע

 ."גחה םעט" תא רפשל ידכ םיבוט םילכאמ הניכה גחו תבש

 םיצמאמ המכב תעדי ול ,הרומה" :יל הרמא 'ץיבונמלק בייל לש ומא

 לתבשח םדוק ,תיבה דיקפת יל 'ררבוה וניתוחיש זאמ ךא .הז לכ יל הלוע

 ,לכה יל ןבומ ,התע .דליה תא ךנחל ידכ קיפסמ וניא יתרוסמה ךונחהש

 ומעל ידלי בל תא ינא תרשוק ךכ .בוט ידוהי ךונחל תודוסיה םה הלא

 הדירפה המח די תציחלו ירדח לש תלדל רבעמ דע היתיול ."ותרותלו

 .בוט דיתעל תווקתו בר רוא וז החיש הריאשה יּבלב םלוא ,וניניב

 לאינד לש ומא תאז התיה .ולא תוחישל עיפוהל הלכי אל תחא םא

 -פנל יתנבה .התטמל הקותרו תקתושמ התיה וז הריעצ השא .יקציבוקיזייא

 לע ךויחו דליה תורבחמ ,םינויצה ןמוי תא ימע יתאבה .םתיבל יתרסו הש

 ;ינפל תבצנ התומד .וז השאב תרכזנ ינאשכ םויה דע יפוגב רבוע דער .ינפ

 -ודג ,תולוחכ םיניע יתש וטלב הינפ ךותמ .קומע רעצ ועיבה תורווחה הינפ

 .רמה הלרוג לע סמח וקעו ,תועמה וגלזו יתוא ושלב היניע .תוקומעו תול

 *ונתמ קר ,הרבד אל איה .ןידעה הנב לע ,תחנב יתופסו הדיצל יתבשיתה

 ךנבל ןתנ לאח ,הגאד לא -- :היתמחנ .הבל םע רשא יתנבה הפוג תוד

 .םיחוטב םידעצב םייחב וכרד השוע אוה .תואמצעו בר לכש ,ןובנו בוט בל

 ,תועיבקב היתרקיב .הללמוא םא לש התדות תאז התיה ;ידי תא הפטל איה

 .שואי אלמהו :ךושחה המלועל רוא ןרק איבמ הז רוקיבש יתעדי ,שדוחל דחא
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 ןמזה ,לודגה ירעצל ךא ,דועו דוע ולא תוהמא לע רפסל ינא הצור -

 לדוגו ןהישעמ רתוט תא םלוא .יבלמ ןהיתומש וחיכשה ,לארשי תורצו

 ולדגש 'ץבול תוהמא ייחמ תחא הפיט יתללוג .יתא ינא תאשונ ןלבס

 ויהי ןהידליש ידכ ןהיפמ וכסח ,תוגאדבו רוסחמב ,ינועבו רעצב ןהידלי

 ןרוא םלוא .השקה ןלמעמ תונהל ןהייחב וכז אלש רעצה בר המ .םיעבש

 .ייחב איהה הפוקתה תא ריאמו הלוע ,זונגה

 .לארשי-ץראב ךונחב תושדח םיכרד לע יתיצרה .תבש-ליל הז היה

 ,הרייעה תוניפ לכמ ורהנ רפסה-תיב םלואל .ברעב הנומש התיה העשה

 למשחה הבכ םימעפל .םוקמ ספא דע אלמתה םלואה .רעונו םישנ ,םישנא

 -בסב הכורא העש ובשי ,הלקתל בל םש אל שיא םלוא ,הרושכ לעפ אלש

 .למשחה ןקותש דע ,תונל

 ,לארשי-ץראב ,םש ;ונצראב םאה לש השדחה תומדהמ םיוק יתילעה

 רודה .ץמואו ןוחטב וב םירידחמ םש ,הרובגלו למעל דליה תא םיכנחמ

 תואמצעל עיגי לארשי-םעש דע ,המדא לעש לכ לע קבאהל ךירצ שדחה

 שירחה ריש ,הריציהו הדובעה ריש -- שדח שרעדריש רצונ םש .תינידמ

 .ריצקהו

 ,תואל יתשפח ; םיחכונה יניע ךותל יתצצה .הכורא העש הכשמנ החישה

 תונכה ירחא ,למע לש השק עובש ירחא ואב ירה ,םיפעפעה לע לק םונמנ

 החנא העקב םשו הפ .תונריעו זוכר ,תוננער ועיבה םהינפ ךא .תבשה

 .תישירח

 "ממ םמורתה אל שיא .הקומע הימוד הררתשה םלואב .יתחיש יתמייס

 יתעמש עתפל .םהיתומוקמב וראשנ םלוכ ךא !"םולש תבש" יתרמא .ומוק

 הרואל ,השדח הרות ונדמל .ברעה ונל תמרגש גונעתה לע ,הדות" : השא לוק

 ."ונידלי תא ךנחנ

 ךרואל חתמנ לודג רוא ביתנ ךא ,הלפאו ךשוח ליל היה .םלואהמ ונאצי

 .'ץבולב הידוהיה םאה לש זונגה רואה הז היה :יכרדב יל ריאהו ליבשה
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 רעגנאמ קיציא

 עמאמ ןיימ

 טנעה עלעדייא ענייד ךַאנ טקנעב שדוק-תבש רעד
 (טכיל-תבש עטנערבעגסיוא רעטכייל ענעשעמ יד ןיא)
 ,טכיזעג ןייד טנטַאשראפ גנאל טניז טָאה טיוט רעד
 .טנעוו יד ייב ןרעיורט שמוח םענופ סעמאמ יד

 גיוו רעבורח ןיימ רעטנוא "עלעגיצ ענעדלַאג, סָאד
 ,דיל-ןגיוו ןייד ךַאנ סיוא המשנ יד טקנעב
 טילפ עוואפ ענעדלַאג יד לגילפ ענעכַארבעג טימ
 ."קילג, לרעגניפ עשלאפ סאד לבָאנש ריא ןיא טגַארט ןוא

 ,טכענ עטנייוועגסיוא ענייד ןופ טָאג רעד ,ָאד זיא טָאג רָאנ
 טכערעגמוא ןוא סיורג זיא רע ,רימ טלייצרעד טסָאה וד
 .דרע רעד ףיוא ןשינעפעשאב ענייז טקינייפ רע לייוו

 ,רימ ןיא ךַאנ ןעגנילק תונעט ענייד ןוא ןביולג ןייד
 ריד ןופ טכארט ךיא ןוא רבק ןייד ןופ טציא טכארט ךיא ןעוו
 .טרערטעג טסָאה וד סָאוו ,ןרערט יד פא ריד לֶאצ ןוא
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 רענערב ענימ

 שטיטאלעד עלעטעטש ןיימ קנעדעג ךיא

 -אלעד ןיא ןרַאוועג ןריובעג ןיב/כ

 זיא'ס יצ ,טינ קנעדעג'כ ,רעבָא .שטיט

 רעדַא ,הפירש רעטשרע רעד ךַאנ ןעוועג

 לטעטש סאד לייוו ,רעטייווצ רעד ךַאנ

 עלא ןעמ טגעלפ ,טנערבעג טפַא טָאה

 יד טיול ןריטאד ןשינעעשעג עקיטכיוו

 זיא טרובעג ןיימ ךיוא ןוא ,תופירש

 .םעד טיול טריטאד ןרַאוועג

 ךַאנ ךיא קנעדעג הפירש אזא ענייא

 ןטכענ טשרע טלָאו'ס יוו ,םויה דע

 טלא טלָאמעד ןיוש ןיב'כ לייוו ,ןעוועג

 ןענייז ןרעטלע עניימ .רֶאי ןעצ ןעוועג

 ןעוועג ןיילא ןענייז ,רעדניק סקעז ,רימ ןוא ןרָאפעגקעווא גַאט םעד טקנופ

 .בוטש ןיא

 רעטכידעג א ןוא ןקַאלג-רעטסיולק יד ןעגנילק ןעמונעג ןבָאה גנילצולפ

 רעטסיולק יד טנערבעג טשרעוצ טָאה'ס ; למיה םעד טלעטשראפ טַאה ךיור

 םענעיורטש ןייא ןופ ןפרַאוועגרעביא ךיז ןבָאה ןעגנוצ-רעייפ עגנאל ;סאג

 רעד ןעמאלפ ןיא ןענאטשעג ןיוש ןענייז דלאב ןוא ,ןטייווצ םוצ ךאד

 .לסעג-רעדייק סָאד ןוא סאג רעשטילעראק יד ,קראמ

 םעניילק םעד טנעה יד ףיוא ןעמונעג טָאה רעטסעווש ערעטלע ןיימ

 ןיהא זיא יז זיב רעבַא .ןדייז םוצ ןגַארטעגקעווא םיא ןוא ,לרעדורב

 ןטימ זיא יז ןוא ,טנערבעג זיוה סנדייז םעד ךיוא ןיוש טָאה ,ןעגנאגרעד

 .ןאמעינ גערב םוצ קעווא רעדורב

 ןוא ,לאטש ןופ וק יד ןבירטעגסיורא טַאה רעדורב רערעגניי ןיימ

 ךיז בָאה ךיא .טנאוועגטעב סָאד ןדנובעג טָאה רעדורב רעטייווצ רעד

 ,סיעכהל וצ ףיוא יוו ןוא ,ןוה רעזדנוא ןפאכ טלַאוועג ןוא טגַָאיעגכַאנ
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 -ךרדב .ןוויוא-קאב ןסיורג םעד רעטנוא ,ךוטַאק ןיא ןכַארקראפ יז זיא

 זיא'ס ןעוו ןוא ,בוטש ןיא ןעגנאגעגמורא יירפ רעניה יד ןענייז ללכ

 טעב ןפיוא ןכירקפיורא ייז ןגעלפ ,ייא ןא ןגייל וצ טייצ יד ןעמוקעג

 ךַאנ ןוא עלעפיז א טימ ןקעדרעביא ייז טגעלפ ןעמ .קידנעשטקַאווק

 ךיא .טעב זופ ןעגנירפשפַארא ןוא ייא ןא ןגייל ייז ןגעלפ טונימ עכעלטע

 ,ןקעטש א טימ ןוה יד ןבירטעג ןוא דרע רעד ףיוא טגיילעג ךיז בָאה

 ןעמאלפ יד .ךוטַאק ןופ לקניוו א ןיא רעפיט ךַאנ ןטלאהאב ךיז יז טָאה

 ןעמונעג טָאה ךיור רעד ןוא בוטש רעזדנוא וצ טכיירגרעד ןיוש ןבָאה

 ןופ ןאטעג בייה א ךימ טנעה עקראטש ראפ א ןבָאה גנילצולפ .ןקיטש

 "1 ףיולטנא ,ןוה ןייד ורוצ זַאל !ףיולטנא" :יירשעג א טימ ,דרע רעד

 סָאוו ,קראמ םעד ןפיולכרוד טפראדעג ךיא בָאה ןאמעינ םוצ געוו ןפיוא

 זיא קראמ ןטימ ןיא .רעייפ ןקידמוניהג א טימ ןעמונעגמורא ןעוועג זיא

 ןופ ןבָאה ןדנוצעגנָא ךיז טַאה ןפנָארב רעד זעוו ןוא קנייש א ןעוועג

 .ןעמַארטש עקימאלפ ןצעזסיורא ןעמונעג טרָאד

 יד עלייב ,הנמלא ןא טבעלעג טייצ רענעי וצ טַאה שטיטאלעד ןיא

 ןוא יורפ עכייר א ןעוועג זיא יז זא ,טלייצרעד טַָאה ןעמ .עקהעטקאפ

 ןיימ ייב ןכאז עריא טגיילעגקעווא יז טָאה ,ןברַאטשעג זיא ןאמ ריא זעוו

 עריא ןעוועטאר ןפַאלעג יז זיא הפירש רעד תעב .רעלכייפש ןיא ןדייז

 ןיוש טַאה רעיוט רעד ןעוו ,רעלכייפש ןיא ןפָאלעגניירא זיא יז .ןכאז

 טרעהעג טינ טַאה רענייק .טפאכעגמורא יז ןבָאה זעמאלפ יד ןוא ,טנערבעג

 לעקאפ ןקידעבעל א ןיא ןרָאוועג טלדנאווראפ זיא יז ןעוו ,ןעיירשעג עריא

 .ןכאז עריא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ןוא

 יד ראפ זייפש טימ ןרופ טקישעגניירא ףכית ןבָאה ןדיי רעשטבול יד

 ןייק שטָאכ ,טנעקעג רֶאנ ןבָאה ייז סָאוו טימ ןפלַאהעג ןוא םיפרשנ

 .ןעוועג טינ ךיוא ייז ןענייז םיריבג

 ,רעזייה יד טיובעגפיוא קירוצ ןעמ טָאה ,טייצ רעצרוק א ןופ ףיול ןיא

 טָאהס רעוו .טייצ רענעי ראפ ערענרעדַאמ רעמ ןוא ערעמעווקאב ךס א

 -- "עקווַאכארטס" ןעמונעגפַא טַאה/ס רעוו ,ןעלטימ ענעגייא טימ טיובעג

 ןופ ףליה ןעמוקאב ןבָאה רעדיוו ערעדנא ןוא ,רעטלעג-סגנורעכיזראפ

 .עקירעמא ןיא םיבורק
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 ,רעדלעוו טימ טלגנירעגמורא ,לטעטש ןייש א ןעוועג זיא שטיטאלעד

 עטוג ערעייז טימ טרוכישראפ שממ ןבַָאה סָאוו ,רעדעס ןוא רענטרעג

 .תוחיר

 ןרעהפיוא טגעלפ'ס ןעוו ,ןעמַארק יד ןסילש ןכַאנ ,טכאנראפ קיטיירפ

 עשידיי יד ןיא טכיל ןענערבעצ לעה ךיז ןגעלפ ,שער רעקידעכַאוו רעד

 ןגעלפ ,םישובלמ עקידתבש ןיא ןַאטעגרעביא ,רענעמ יד ןוא ,רעזייה

 ןייז םינפ לבקמ ,ןיירא לוש ןיא ןייג טירט ענעטסַאמעג ,עקיד'החונמ טימ

 .תבש םעד

 רעטצנעפ ענעפַא יד ךרוד ךיז טֶאה ,לוש ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ זא

 טַאה סאד ;"תרשה יכאלמ םכילע םולש" ןופ גנאזעג סאד ןגַארטרעד

 םעד גנאזעג טימ ןעוועג לבקמ רעדניק ענייז טימ ,דמלמ רעד ,ןושרג

 רעמענעגנא ןוא רעקראטש ןייז טימ טַאה ,השמ ,ןוז רעד .תבש ןקילייה

 טָאה רעכלעוו ,דיי רעטייווצ א .רעדניק עלא ןגיטשעגרעביא עמיטש

 רעד ,בצק רעד ליתבש ןעוועג זיא ,עמיטש עטנכייצעגסיוא ןא טאהעג

 ךיז טַאה ליתבש זא .םיארונ-םימי יד ןיא הליפת-לעב רעשלטעטש

 טנעוו יד ןגעלפ ,תוליפת יד ןביוהעגנַא ןוא דומע ןראפ טלעטשעגקעווא

 טלָאמעד ןגעלפ םיללפתמ יד ייב .ןעלסיירט ךיז שממ שרדמה-תיב ןופ

 טגיילעגסיוא ייז ןבָאה קידמינונחת ןוא ,ןענעפעפיוא ךיז ןלאווק-ןרערט יד

 טרעהרעד ןלעוו ייז זא ,ןוחטב ןלופ ןטימ ,תושקב ערעייז ןטשרעבייא ןראפ
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 בייוו ןייז .עטסָאראטס רעד ,השמ טניווועג טַאה זדנוא ןופ תונכשב

 טימ ןעמונראפ ךיז טַאה השמ .קראמ ןפיוא םִַארק א טאהעג טַאה

 ,ןעגנודלעמ ,ןטרַאּפסאפ ןטיירגוצ ,ןלאפ-טיוט ןוא ןטרובעג יד ןביירשראפ

 א ןפלעהוצסיורא ידכ קיטיינ ןעוועג זיא'ס ןעוו ,עטשלעפעג ןוא עתמא

 טַאה ןעמ סָאוו ,טשטַאפ יד ןעוועג ךיוא זיא בוטש ןיא ןהשמ ייב .ןדיי

 ןַאטעגנָא ןעמ טָאה דרעפ םעד .שטבול ןופ טכארבעג רופ א טימ גַאט ןדעי

 ,ןמיס א ןעוועג זיא ןעגנילק סָאד ,ךעלעקעלג טימ ןעמיר א זדלאה ןפיוא

 ראפ .ווירב יד ןעמענפַא ןייג ףראד ןעמ ןוא ןעמוקעג זיא טשטַאפ יד זא
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 .שטבול ןייק ןרַאפעג טשטַאפ רעד טימ ןעמ זיא סעקיפַאק ףניפ

 ,בר רעשטיטאלעד ןופ זיוה ןיא עקרעייגניירא עטפַא ןא ןעוועג ןיביכ

 א ןענעקספ רעסיוא .עטרבח ןיימ ןעוועג זיא ,עקשַאש ,רעטכַאט ןייז

 לפעט ןקישיילפ א ןיא ןלאפעגניירא זיא לפעל קיכלימ א ןעוו ,הלאש

 וצ "לֶאּפַאנַאמ" םעד טאהעג בר רעה טָאה ,הרות-ןיד א רעדַא ,המודכו

 ןוא ,ןיציבר יד ןעמונראפ ךיז טַאה טימרעד .ץלאז ןוא ןווייה ןפיוקראפ

 ,םורא-יוזא ,זיא בר רעד .הנויח רעייז טאהעג שיטקאפ ייז ןבַאה ןופרעד

 טַאה רע .לטעטש ןופ םיריבג ןוא םיאבג יד ןופ קיגנעהפַא ןעוועג טינ

 ,ןסע וצ סָאוו ןבָאה ןלָאז ןדיי רעשטיטאלעד זא ,טַאג ןטעב טפראדעג רַאנ

 ...ןייגאב טינ ןווייה ןַא ןוא ץלאז ןַא ךיז ייז ןלעוו

 ןיא ךעלטעטש עניילק עלא יוו ,טיובעג ןעוועג זיא שטיטאלעד

 הרוש א קראמ ןפיוא ןוא קראמ א לטעטש ןטימ ןיא :טנגעג רעודנוא

 ,םָאר רעד ,ןסאג עכעלטע ,טרוכישעג ןבָאה םייוג יד ווו ,קנייש א ,ןעמַארק

 טנעַאנ ןגעלעג זיא סָאוו ,עקידרוי ןוא ,שטבול ןייק טריפעג טַאה סַאוו

 וצ ןעמ טַָאה ,ןסַאגעצ ךיז טַאה ןאמעינ רעד זא ,טייצ-חספ .ןאמעינ םוצ

 עריא טימ הקבר טניווועג טַאה טרָאד .ןעמוקוצ טנעקעג טינ עקידרוי

 ןעמונראפ ךיז ןבָאה ייז .הרובד ןוא עקטיא ,ענימ ,עינָאס :רעטכעט ריפ

 ,ךעלדיימ עטנעגילעטניא ןעוועג ןענייז רעטכעט יד .לגייב [ןקאב טימ

 עקטיא ןוא ענימ .ןייז אנקמ ייז ןגעלפ רימ ןוא "שיטנעגילעטניא" טדערעג

 .ןברוח ןסיורג ןופ טייצ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז

 ןעוועג זיא ,ןסאג עקימורא יד ןופ בייהנָא רעד ןוא קראמ רעד

 יד טבעלעג ןבָאה לטעטש ןופ ןלייט ערעטייוו יד ןיא .ןדיי ןופ טצעזאב

 טבעלעג ןבָאה רימ ןוא ןטסירק ןעוועג ןענייז םינכש ערעודנוא .םייוג

 םיתבש יד ןיא זודנוא ייב ןבָאה ייז .ןעגנואיצאב עטסעב יד ןיא ייז טימ

 םיתבש-רעטניוו יד ןיא ,פמָאל טפאנ םעד ןשַאלעגסיוא ,וק יד ןקלַאמעג

 .דיי ןראפ ןַאט טגעלפ יוגדתבש א סָאוו ץלא ןָאטעג ,ןוויוא םעד טצייהעג

 ןעמ שטָאכ ,רעקלעפ ייווצ יד ןשיווצ האנש א טשרעהעג טַאה ךאד ןוא

 .ןטייווצ םעד ןַא רענייא ןעמוקסיוא טנעקעג טינ טָאה

 ןסאג יד רעביא ןוא גַאטדאגח רעכעלטסירק א ןעמוק טגעלפ'ס ןעוו

 סָאה ,עיסעצַארפ עזעיגילער א ןעיצ ךיז גנאזעג טימ טגעלפ ,לטעטש ןופ
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 -סיורא טאהעג ארומ ,בוטש ןיא טראפשראפ ןטלאהעג רעדניק זדנוא ןעמ

 .סאג ןיא ןזַאלוצ

 רקיע רעד ,ןטייווצ םעד רענייא טאהעג דנייפ טַאה'מ קראטש ייוו

 ןדנובראפ ןייז וצ ןטלאהעגּפַא טינ סָאד טָאה ,םזיטאנאפ ןזעיגילער ןבילוצ

 טראוועג םידדצ עדייב ןבָאה ְךַאוו עצנאג א .ןבעל ןכעלגעט-גַאט ןיא

 רעפרעד עקימורא יד זןופ םירעיופ יד ןעוו ,גָאט-קראמ ןקידקיטנוז ןפיוא

 גָאט םעד ןיא .ןדיי יד וצ סטוג ןוא בָאה רעייז ןפיוקראפ ןעמוק ןגעלפ

 ,טפיוקראפ ןוא טפיוקעג טַאהמ :טבעלאב ןרעוו קראמ רעד טגעלפ

 ןטליש ,ךיז ןעלדיז םייוג ;תואיצמ זטייווצ םייב רענייא טפאכעגסיוא

 ןספעש ,ןעשזריה דרעפ ,ןיירא ןטאט-סנטאט ןיא ןוא "ןעמאמ רעד ןיא"

 טימ זעוועג לופ זיא קראמ רעד ,םייוג ערוכיש ןעגניז קנייש ןיא ,ןעקעמ

 ןעגניד ייז ,םירעיופ טימ לופ ךעלמערק עשידיי יד ;ןעיירשעג ןוא תולוק

 "םילרע" יד זא ,"ןגיוא-ןביז" טימ גנוטכא טיג ןעמ ,רעווש ןוא גנאל ךיז

 וצ טקיש רע סַאוו ,טָאג טקנאדעג טָאהמ ןוא ,"ןענעחקל" טינ סעפע ןלַאז

 .לארשי קלָאפ ןייז ראפ הסנרפ

 -תיב א טגַאמראפ שטיטאלעד טָאה ךעלטעטש עשידיי עלא יוו

 רעגָאז-םילהת הרבח א ,"בקעי-ןיע" הרבח א ,"תוינשמ" הרבח א ,שרדמה

 .םינצבק עשיטאבעלאב ןייק טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה'ס .םידמלמ ךס א ןוא

 רעד טימ ,דֶאב יד ןענאטשעג זיא שטבול ןייק טריפ סָאוו ,סאג רעד ףיוא

 ןקע עלא ןופ םינצבק עשידיי טימ טצעזאב לופ ,שדקה רעד ןוא הוקמ

 .דנאל

 ןוא םימכח-ידימלת עסיורג עכעלטע טבעלעג ןבָאה לטעטש ןיא

 קנעדעג םויה-דע .קוביד א ןביירטסיורא ןענעק ייז זא ,טלייצרעד טָאהמ

 ייב ןלייצרעד טרעהעג בָאה'כ סָאוו ,שטיטאלעד ןיא היהש השעמ א ךיא

 : שיט-רעדיינש סעמאמ ןיימ

 .רעטכָאט ריא טימ ענעדיי א לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא גַאט ןסיוועג א

 -עגנָא טָאה ןוא קראמ ןטימ ןיא ןלאפעגקעווא לדיימ סַאד זיא גנילצולפ

 טימ ןעיירש ןוא ןיירא פַאק ןיא טנעה יד טימ ןיילא ךיז ןגַאלש וצ ןביוה

 ןכאמ וצ ןא ,ןעכענ ייב רעסאוו זעקנירט ןייג וטסעוו" : םיטש רעדליוו א

 -אטשעגפיוא לדיימ סַאד זיא ,טזַאלעגפַא יז טָאה קוביד רעד זא "+ + הכרב א
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 טָאה ענעדיי יד .סיווש טימ ענעסַאגאב א ,עטרעטאמעגסיוא ןא ןענ

 טנוזעג ןעוועג לדיימ סאד ךַאנ זיא רעירפ רָאי א טימ זא ,טלייצרעד

 טקיטכענעגרעביא ןבָאה ייז זא ,ןכאמ ךיז ףראד .ביוט א יוו ליטש ןוא

 טכאנ רעד ןטימ ןיא .וק א ןענאטשעג זיא'ס ווו לאטש א ןיא טכאנ א

 ,תויה .רעטכַאט ריא ןיא ןיירא ןוא המהב רעד זןופ סיורא קוביד רעד זיא

 -סיורא יוזא-יוו ןסייוו עכלעוו ,םימכח-ידימלת ןבעל שטיטאלעד ןיא יוו

 עטלגַאווראפ יד ןוא ןרעוו ןפלַאהעג רעטכַאט ריא טעוו ,קוביד א ןביירטוצ

 ןרַאוועג ןפלָאהעג עקאט זיא לדיימ סָאד יצ .ןוקית א ןגירק טעוו המשנ

 יוו ,וק א ןופ ןפָאלטנא ךיא ןיב גַאט םענעי טניז רעבַא ,טינ ךיא סייוו

 .הנכס רעטסערג רעד ןופ

 ןטימ טניורקעג לטעטש רעזדנוא ןעמ טַאה ראפרעד עקאט רשפא

 לטעטש ןיא ןענייז ,טגָאזעג תמא םעד ."םיעגושמ רעשטיטאלעד" ןעמַאנוצ

 ןיהיעש סרעדנוזאב קנעדעג'כ עכלעוו ןופ ,ךיוא םיעגושמ רַאּפ א ןעוועג

 .ןוז ןייז ,ןעלדייז טימ

 ןעוועג זיא בייוו ןייז ךיוא ןוא ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא היעש

 תורצ טימ ןרַאוועג טלופרעביא זיא היעש ןעוו .לאמרַאנ ןצנאג ןיא טינ

 רעטרעוו עפראש טימ סיורא גנילצולפ רע זיא ,ןבעל ןרעווש-רעטיב ןייז ןופ

 ראפ טרעלקרעד עקאט םיא ןעמ טָאה .טייהשטנעמ רעצנאג רעד ןגעק

 ןיוש טעוו ןשטנעמ א ןגעוו סעפע טסילשאב להק זא ןוא ,םענעגושמ א

 .ןרעדנע טינ סולשאב םעד ךאז םוש ןייק

 סֶאוו וצ טאהעג טינ טנגוי עשיטאבעלאב יד טָאה טייצ ןיימ ןיא

 הכאלמ-לעב א ,ןטלאהעג קראטש טינ ןעמ טַאה הכאלמ א זופ .ןעמענ ךיז

 ערעייז זא ,טלֶאוועג ןבָאה ןרעטלע .החפשמ רעד ןיא קעלפ א ןעוועג זיא

 עכייר ןעוועג ןענייז לטעטש ןיא .םירחוס רעדַא םידמול ןייז ןלָאז ןיז

 -ַאניבאר םהרבא ,עדייז ןיימ ייס .סרעפאש"דלאוו ךיוא יוו םירחוס-דלאוו

 סענאמ לחר .סרעפאש ןעוועג ןענייז ,לרעב ,עטאט ןיימ ייס ןוא ,שטיוו

 ןעמ טַָאה ריא ףיוא .םירחוס-דלאוו ןעוועג ןענייז ,לצרעה ,ןוז ריא טימ

 רחסמ םעד טריפעג טָאה יז .פָאק "ןשליבסנאמ" א טָאה יז זא ,טגַאזעג

 א ןעוועג זיא ,ענעיכ-רתסא ,עמאמ ןיימ .ןוז ןקיצנייא ריא ןופ רעסעב

 ןטעברא טגעלפ ןעמ .רעטעברא עקינייא ןטלאהעג טַאה ןוא עקרעדיינש
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 עמאמ יד .בוט-םוי א ברע רקיע רעד ,ןיירא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב

 ןופ ךַאי םעד ןפעלשטימ ןפלַאהעג טַאה ןוא לייח-תשא ןא ןעוועג זיא

 .החפשמ רעד ןיא דילגטימ רעיינ א ןעמוקעגוצ זיא רַָאי ןדעי טימ .הסנרפ

 -עג ןעמ טַָאה רעסאוו .ןטיבעג עלא ףיוא ןבעל רעווש א ןעוועג זיא'ס

 רעבַא ,הרצ עבלאה א ןעוועג ךַאנ זיא רעמוז .לסעמַאראק ןטימ ןגַארט

 םורא ןוא םורא זיא םענורב רעד ןעוו ,טסערפ עסיורג יד ןיא ,רעטניוו

 .תושפנ תנכס טימ שממ ןעוועג ןדנובראפ סע זיא ,זייא טימ טעווַאקראפ

 םענורב םענופ רעמע ןרעווש םעד ןגיוצעגסיורא ןיוש טָאה ןעמ זא ןוא

 שטילג א סופ יד גנילצולפ ךיז טיג ,לסעמַאראק ןיא טנאפשעגנייא ךיז זוא

 .טנעה ענעריורפראפ יד טימ ןפעש ןעמ ףראד רעדיוו ,רעסאוו סיוא ןוא

 עקיפָאק א ראפ טַָאה סָאוו ,ליסאוו ,רעגערטרעסאוו א ןעוועג עקאט זיא/'ס

 ,טרוכישעגנַא ךיז טָאה ליסאוו ןעוו רעבַא ; רעסאוו לסעמַאראק א טכארבעג

 טפראדעג ןיילא ,הליחמב ,ןעמ טַאה ,טפָא רעייז ןפַארטעג טָאה סָאד ןוא

 .לסעמַאראק ןיא ןענאפשנייא ךיז

 ןצייה טימ השרפ א ןביוהעגנָא ךיז טַאה רעטניוו רעד ןעמוקעג זיא

 ףיוא ץלַאה טיירגעגנַא רעמוז טַאה ,סַאבעלאב רעטוג א .ךעלעווייא יד

 א זעוועג ךַאנ זיא'ס ןוא ןענעקירטוצסיוא ךיז ןזיוואב טַאהס ,רעטניוו

 סֶאוו ,ץלַאה ןפיוק רעטניוו ןגעלפ עכלעוו ,עקינעי יד רעבַא .הרצ עבלאה

 אנקמ וצ ,ןעוועג טינרַאג זיא ,טנערבעג טכעלש טַאה ןוא סאנ ןעוועג זיא

 ,ןעמיוק םעד טכאמראפ ןוא זוויוא םעד טצייהעגסיוא טַאה ןעמ זא ,ןייז

 ןענעפע .פעק עטעדאשטראפ טימ ןעגנאגעגמורא לֶאמנייא טינ ןעמ זיא

 ךעלגעמ ןעוועג טינ עקאט זיא'ס ןוא ןטַאבראפ ןעוועג זיא רעטצנעפ א

 עטייווצ א טלעטשעגניירא ןעמ טַאה תוכוס ךַאנ ךיילג לייוו ,ןענעפע וצ

 טגיילעגניירא ןעמ טַאה רעטצנעפ עדייב ןשיווצ .ןטלַאבוד -- ,רעטצנעפ

 ןעמ .ריפאפ ,קירילָאק ,ךעלקיטש ענעריושעגנָא ןטַאשעגפיורא ןוא עטאוו

 עקידווענח ענעדיישראפ רעטצנעפ יד ןשיווצ ןלעטשניירא ךיוא טגעלפ

 ןופ טעבראעגסיוא ןיילא ץלא .וו.א.א ךעלעקשטאק ,ךעלעדניה ,סעקצאצ

 טינ לטניוו א הלילח לֶאז סע ,סענוראפש עלא טפעלקראפ טָאה'מ .עטאוו

 טנעקעג אי ןעמ טַאה -- קישטפול א -- עקטרַאפ ןייא רָאנ .ןזַאלבניירא

 -עגרַאפ" יד רעסיוא ,ןענוגראפ סָאד ךיז טַאה רעוו רעבַא ,ןענעפע
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 לייוו ,"ןבָאנס" ןפורעג שטיטאלעד ןיא ייז ןעמ טַאה ...? "ענעטירש

 .() עקטרָאפ א רעטניוו ןענעפע וצ יוו ,טינ ייז טסאפ שרעדנא

 ןבָאה ,טסערפ עסיורג יד טימ טלעטשעג ךיז טָאה רעטניוו רעד זא

 וצ רַאנ ,ןטייווק-טסַארפ עראברעדנווו טימ טריצאב רעטצנעפ יד ךיז

 ןעמונעג זבָאה רעטצנעפ יד יוו ךיג יוזא רעבַא .ןבָאה האנה ןוא ןקוק

 ןיוש ןעמ טַָאה .רעסאוו טימ סאפ יד ןרירפ ןעמונעג ךיוא טַאה ,ןרירפ

 לייוורעד .ןייגפָא לֶאז זייא סאד זא ,ןוויוא םעד ןצייה קראטש טפראדעג

 ךעלעדניה יד יוו ,ןוויוא ןטי לגעגנָא םעד םורא טצעזעג ךיז ןעמ טַאה

 םענופ זאג א ןבעגעגסיורא טַאה ןוויוא רעד .ןעלגילפ סנוה רעד רעטנוא

 ןעמוקאב טָאהמ ןוא ,סנסע עטעפ יד ןופ תוחיר יד טימ ,ץלֶאה ןקיכעפ

 ןענהצע טגעלפ רע ןוא רעשדלעפ םוצ ןפָאלעג ןעמ זיא .קיטייוודפָאק א

 ןענופעגסיוא ןעמ טַאה ףוס םוצ .רעסאוו עמעראוו טימ פַאק םעד ןשאוו וצ

 ןיא סיורא ןעמ זיא ,ןעמיוק םעד טכאמראפ טָאה'מ יוו ךיג-יוזא : לטימ א

 ...ןפלַאהעג עקאט טַאה לטימ רעד ןוא .טפול רעיירפ רעד ףיוא ןסיורד

 ןפלַאהעג טַאה יז .םאבייה א ןעוועג זיא ,דבכוי ,בייוו סרעשדלעפ םעד

 .טלעוו רעד ףיוא רעדניק ערעייז ןעגנערב וצ ,רעבייוו רעשטיטאלעד יד

 ךיילג זוא ןשאוועג סע יז טַאה ,דניק סַאד ןעמונעגפַא טַאה יז רָאנ יוו

 טימ ןגעוואב ןענעק טינ לֶאז סע ,רעדנעב-לקיוו עגנאל טימ טלקיוועגנייא

 ןוא ןעיירש עשירעדניק סָאד ןפלַאהעג טינ טַאה'ס .ךעלסיפ ןוא טנעה יד

 ןלעוו ,ןגעוואב ךיז ןלעוו רעדניק יד ביוא זא ,ןטלאהעג טָאה דבכוי .ןענייוו

 .סיפ ןוא טנעה עמורק טימ ןסקאווסיוא ייז

 רע ;רַאטקַאד א ןטַארטראפ טַאה ,רעשדלעפ רעד ריאמ ,ןאמ ריא

 .וו.א.א רעדניק יד ראפ טיורקמירעוו ,ץלאזרעביולג ,ליואנציר ןבעג טגעלפ

 ,סעקנאב טלעטשעג ןעמ טָאה ,ןקיטייוו ףיוא טגַאלקעג ךיז טָאה רענייא זא

 ןעמוקאב טָאה ןעמ זא .סעקוואיפ רעדַא סעקנאב עטקאהעג ךיוא לַאמא

 טָאה סאד זא ,זייא טימ רעכנעפ א ּפַאק םוצ טגיילעגוצ ןעמ טַאה ,ץיה

 רָאטקַאד א וצ .ערה-ןייע ןא ןכערפשפַא ןעגנאגעג ןעמ זיא ןפלַאהעג טינ

 .קַאדעראווָאנ ןייק רעדַא שטבול ןייק ןרַאפ טפראדעג ןעמ טָאה

 ןבעגעגקעווא ךימ ןעמ טַאה ,רֶאי סקעז ןרַאוועג טלא ןיב ךיא ןעוו

 א ןעוועג זיא ןענרעל ןייז ןופ הטיש יד .דמלמ םעד ליתבש ייב ןענרעל
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 א -- דוי - " ,עלעפעק א טימ לקעסאפ א -- ווַאוו -- ו" :עטושפ

 ליתבש .ןענעייל וצ טגרעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה יוזא טַא .וו.א.א "עלעטניפ

 ןענרעל םייב ןוא דיי רעטראדעגסיוא ,רעטלא ןא ןעוועג זיא ,דמלמ רעד

 טייטשראפ .ןפָאלשסיוא טוג ךיז ןוא ןעלמירדנייא רע טגעלפ רעדניק יד

 .ןייז הייחמ טושפ ךיז ןגעלפ םידימלת יד זא ,ךיז

 טלעוו יד זא ,טלעטשעגרַאפ ךיז ךיא בָאה ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא

 ,שטיטאלעד זיא לפאטש רעטשרע רעד :ןעלפאטש טימ רעטייל א יוו זיא

 ,קסנימ ,קָאדעראווַאנ ןעמוק םעד ךַאנ ,שטבול -- לפאטש רעטייווצ רעד

 .טלעוו רעד ןופ ףוס רעד -- עקירעמא זיא ןביוא עמאס ןוא עשראוו

 .עקירעמא ןייק עיצארגימע רעסיורג רעד ןופ טייצ יד ןעוועג ְךַאד זיא/ס

 .ןפָאלש ךיז ןגייל םייב ןוא ןסע םייב ,עקירעמא ןגעוו טדערעג טַאה זעמ

 ערעייז טקישעגקעווא ןוא לבור קילדנעצ עכעלטע ןעילעג ןבָאה ןשטנעמ

 רענייא ןלעוו ייז זא ,גנונעפַאה רעד טימ ,דנאל םענעדלַאג םעניא רעדניק

 טָאה רענייא ווו ;ןעוועג עקאט זיא יוזא ןוא .ןעמענרעבירא ןטייווצ םעד

 .החפשמ ןייז טכארבעגרעבירא ןיהא ןיוש רע טַאה ,טסענ א טכאמעג ךיז

 -יבאר המלש ,רעדורב סרעטַאפ ןיימ זיא החפשמ רעודנוא ןופ ךיוא

 ריפ ענייז ןיהא טכארבעג רעכאנ ןוא עקירפא"םורד ןייק קעווא ,שטיווָאנ

 סרעטעפ יד ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ ץרוק .רעדירב

 .לחר-עטיוו רעטסעווש ערעטלע ןיימ ןעמונעגרעבירא

 -פיוא ךיוא טַאה שטיטאלעד ;טרַא ןייא ףיוא טינ טייטש טייצ יד

 ןבָאה רעדניק יד ןוא רערעל ענרעדַאמ ןעמוקעג ןענייז סע : טכאוועג

 ערעטלע יד .עטכישעג ןוא ןובשח ,שיסור ,שידיי ןענרעל ןביוהעגנַא

 ןבָאה ייז ןוא רעדנעל עטייוו יד ןיא טקישעגקעווא ןעמ טַאה רעדניק

 -ראפ ךיז טַאה בצמ רעלעירעטאמ רעד רעכלעוו קנאד א ,ףליה טקישעגוצ

 -ןוידפ ,ן'תירב ,תונותח טעווארפעג ןבָאה ןדיי רעשטיטאלעד יד .טרעסעב

 ךיז ןוא לטעטש סָאד ןזָאלראפ וצ גנונעפָאה רעד טימ טבעלעג ,ס'נבה

 .רעדנעל עטייוו יד ןיא רעדניק יד טימ ןקינייאראפ

 טלָאוועג טָאהס רעוו ,ןעוועג טינ שטיטאלעד ןיא זיא הבישי ןייק

 סלזוי יבר ןיא ,קַאדעראווַאנ ןייק ןרַאפעג זיא הבישי א ןיא ןענרעל

 ףיוא םייהא ןעמוק ןגעלפ םירוחב-הבישי יד .סעקינרסומ יד -- הבישי
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 ימו .דובכ ןטסערג ןטימ ןעמענפיוא ייז טגעלפ ןעמ ןוא בוט"םוי ןדעי

 טאהעג 'טַאה רע ווו ,רעדלעוו רעשטיטאלעד יד ןיא ןעמוקעג טפָא זיא לזוי

 -הבישי א טגעלפ: ןסע .הרות טנרעלעג ןוא ןסעזעג טרָאד זיא רע .זיוה א

 לוטיב .רצ ןייז םרוג טינ ידכ ,רעטצנעפ א ךרוד םיא ןבעגניירא .רוחב

 .הרותה דומיל

 יבר וצ טכיירגרעד ךיוא טָאה ,ןבעל ןשידיי םעניא .גנוכאוורעד : יד

 לנוטייצ ןוא רעכיב ןענעייל וצ ןביוהעגנַא. ןבָאה םירוחב יד <; הבישי סלזוי

 ןיא ןשינעעשעג עלאנָאיצאנ ןוא עלאיצֶאס יד טימ ןריסערעטניא ךיז ,ןעג

 רעד ןופ יטרעטייוורעד ךיז רעמ ץלא וא ,ןבעל םעניימעגלא ןוא ןשידיי

 -יטנא יןרָאוועג זיא לייט א .ןצעזעג עגנערטשדבראה עריא טימ ,הבישי

 ץענייז עכלעוו ,יד רעבַא .שיטנאטילימ :קראטש רוליפא ןוא זעיגילער

 טימ ..ןגיטשעגרעביא .טייצ רעד טימ ךבַאה ,הבישי רעד ץא ןבילבראפ

 .ןיילא ןעלזוי יבר וליפא ,םזיטאנאפ -רעייז

 המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 טמוק'ס זא ,טליפעג טינ יוו טעמכ שטיטאלעד טַאה טייצ עטשרע יד

 טריזיליבָאמ ןענייז רענעמ לייט א סָאוו רַאנ ,המחלמ עכעלקערש א רָאפ

 -עקלעפאב יד טָאה ,1915 זיב 1914 ןופ .יימרא רעשיראצ רעד ןיא ןרָאוועג

 ערעדנוזאב םוש ןייק ןַא ,ןבעל ןלאמרַאנ ריא טבעלעג לטעטש ןיא גנור

 ןעמוקעגרַאּפ זיא שרדמה-תיב זיא זא ,ךיוא קנעדעג ךיא .ןעגנולסיירטפיוא

 יד טימ ןטלאהעג טָאה דצ ןייא :םידדצ ייווצ ןשיווצ תקולחמ סיורג א

 טימ ןעגנאגעגנַא זיא יירעגירק יד .שטייד ןטימ רעטייווצ רעד ןוא ,ןסור

 םידדצ עשירענגעק ייווצ ןעוועג' תמאב ןטלַאוו סָאד יוו ,טייקנסיבראפ 'אזא

 ןרָאוועג לטעטש ןיא זיא ,רָאי ןט-1915 ןופ ףוס םוצ טנעַאנ .םיאנוש --

 ךעלכייב יד טימ עטשלחראפ ןגעלעג ןענייז ןאמעינ ןיא שיפ יד :המוהמ א

 ,טגַאזעג ןעמ טָאה אד ;תורבס רעטרעדנוה טכארבעגסיורא טַאה'מ .ףיורא

 רעד ןעמוקעג זיא/ס 'זא ,רעדיוו אד ןוא טמסראפ ייז ןבָאה םיאנוש יד זא

 יד ןיא שיפ עלא ןלעוו טמוק חישמ רעדייא ןוא טלעוו רעד ןופ ץק

 רעד ראפ ןביילב טעוו סַאוו ,ןתיול םעד רעסיוא. ,ןפָאלשנייא ןרעסאוו

 :הדועס. רעסיורג
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 א ןעמוקעג זיא'ס :דוס םעד טסווורעד ךיז רימ ןבָאה ןצרוק זיא

 -ַאקלא םעד ןזַאלסיורא ןלָאז ןעיירעיורב יד זא ,גנוריגער רעד ןופ לעפאב

 לגנאמ ןייק ןעוועג טינ לטעטש ןיא זיא געט רָאּפ א .ןאמעינ ןיא לאה

 ץעמענסיורא ייז ןוא ןאמעינ םוצ ןייגוצ טפראדעג רַאנ טָאה'מ ,שיפ ןיא

 .טנעה יד טימ

 ןעמונעג ןבָאה'ס יוו ,שיפ יד ןעיידראפ וצ ןזיוואכ טינ ךַאנ טָאה'מ

 רעהפיוא ןא ןעמ טַאה טכענ ןוא געט יירד עצנאג .ןטאדלַאס ןרישראמ

 ןפיוא רעבירא ןענייז עכלעוו ,ןטאדלַאס יד ןופ טירט ערעווש יד טרעהעג

 ןבעגעג ייז טַאה ןעמ סַאוו ,העש עכעלטע יד .ןאמעינ םענופ טייז ןטייווצ

 ווו ןלאפעגרעדינא עדימ-טיוט ייז ןענייז ,רעזייה יד ןיא ןעורוצפַא ךיז

 טאהעג טינ ןבָאה ייז .ור לסיבא ןבָאה וצ רַאנ יבא ,טזַאלעג ךיז טָאה'ס

 עטצעל יד .גנורעקלעפאב רעד סטכעלש ןאט וצ ןוא ןריבאר וצ טייצ ןייק

 עליוויצ עלא ךיוא זא ,ןליופאב לטעטש סָאד ןזַאלראפ ןראפ ןבָאה ןטאדלַאס

 ,ןטאראב ךיז זבָאה רימ .ךייט ןופ טייז ןטייווצ ןפיוא ןייגרעבירא ןזומ

 ארומ ןבָאה רימ .ןעוועג טינ זיא טייצ ליפוצ ןייק רעבַא ,ןָאט וצ סאו

 יד ןיא ןביילב רימ זלעוו ,קירב יד ןעמענקעווא טעוו ןעמ זא ,טאהעג

 זיא'ס .ןַאט זדנוא טימ טעוו רע סָאוו ,טסייוו רעוו ןוא ,אנוש םענופ טנעה

 ןוא ןסע םוצ זייפש ןעמונעגנעמאזוצ ךיג ףיוא טַאה'מ :הלהב א ןרָאוועג

 ןרעוו טכענ יד ןעוו ,טייצ-תוכוס ןעוועג טקנופ זיא'ס ,רעדיילק עמעראוו

 טעוו'מ גנאל יוו ,ןסיוו טנעקעג טינ טָאה רענייק ןוא ,רעטלעק ןוא רעגנעל

 .למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןייז ןפראד

 ןענאטשעג זיא יימרא עשיסור יד .ןשטייד יד ןיירא ןענייז לטעטש ןיא

 ןשיווצ ,ןטימ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ,ןאמעיג טייז ןטייווצ ןופ

 יד ןגיולפעג ןענייז פעק ערעודנוא רעביא .תונחמ עקידנפמעק עדייב

 -ראפ ןופ ןעיירשעג טרעהעג ןוא רעייפ רַָאנ ןעזעג טַאה'מ ,ןדאיראנס

 יוו ,לעטשפַא ןא ןפָאלעג ןענייז רימ זא ,ךיז טייטשראפ .עטעדנווו

 רעטייוו ןוא ןבייהעגפיוא ךיז ,ןלאפעג טפָא ןענייז רימ .תויח עטפדורעג

 רעייפ רעד זוא ןרַאוועג ליטש זיא/'ס ןעוו .ןבעל ןטימ סיורא יבא ,ןפָאלעג

 ךיז רימ ןבָאה ,ןפמאק ערעווש ןופ געט יירד ךַאנ ,טרעהעגפיוא טַאה

 .טנעה יד ןיא ןשטייד יד ייב ןבילבעג זיא סָאוו ,לטעטש ןיא טרעקעגמוא
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 רעד ,קילעז זא ,טסווורעד ךיז רימ ןבָאה ,לטעטש ןיא קידנעמוק

 ןטלאהאב ךיז טָאה רַאנ ,ןעמאזוצ ןעמעלא טימ ןפַאלטנא טינ זיא ,רעטסוש

 ןעמונעגנַא םיא ייז ןבָאה ,ןיירא ןענייז ןשטייד יד ןעוו .שרדמה-תיב ןיא

 -עלעד עסיורג א .קראמ ןטימ ןפיוא ןסישרעד טלַאוועג ןוא ןַאיִפש א ראפ

 ןוא ,טנאדנעמַאק ןשטייד םוצ קעווא זיא ןדיי עשלטעטש יד ןופ עיצאג

 .גנואיירפאב ןייז טלעופעגסיוא טָאה

 סיורג רעזדנוא ;ןשטייד יד ןופ ןעוועג טצעזאב ןענייז רעזייה עלא

 ןייא רַאנ ןבעגעג ןעמ טַאה ודנוא ,טנאדנעמַאק רעד ןעמונראפ טַאה זיוה

 ןזומ עליוויצ עלא זא ,לעפאב א ןעמוקעג זיא רעטעפש געט ייווצ .רעמיצ

 .ףרַאד ןקיאייברעד א ןיא געטדרַאּפ א ףיוא סיורא ,העש ריפ עפאנק ןיא

 ,ןסַאלשראפ ץלא ,געט רֶאּפ א ףיוא גראוונסע ןעמונעגטימ רימ ןבָאה

 -- טנעה ערעכיז ןיא -- טנאדנעמַאק םייב לסילש םעד טזַאלעגרעביא

 .לטעטש ןופ ליימ יירד ,ףרַאד א ןיא קעווא ןוא

 ךאנ זיא םייהא ךיז ןרעקמוא זוא ,ךַאוו א ,געט יירד ךרוד ןענייז

 -סיוא רימ ןבָאה ,ןגָארקעג טינ ןעמ טָאה זייפש ןפיוק וצ .ןטָאבראפ ץלא

 ןעמעוו .טרענרעד ךיז טימרעד ןוא רעדלעפ יד ףיוא לפַאטראק ןבָארגעג

 ,ךאז עקיליב א ךיז טכאד ,ץלאז ןעמענוצטימ ןלאפנייא ןעוועג סע לֶאז

 זיא ךאנ וצרעד ?ץלאז ןֶא לפָאטראק ןבָאה םעט אראפ סָאוו רעבָא

 טצכערקעג ןבָאה ,םאנסיוא ןֶא ,עלא ,רעכייב יד טימ "עגַאווערט" א ןרָאוועג

 .םעד ןגעק לטימ א ןעמוקאב וצ ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ןפמארק זופ

 ןענייז ,רעייש ןיא יורטש ןפיוא טפאשגנע ןוא ץומש ןיא ןפָאלש ןופ

 ןרָאוועג ךעלגעממוא טושפ זיאס .סעקשארומ יוו זייל ןלאפאב זדנוא

 זדנוא ראפ זיא שטיטאלעד יוו-יוזא ;ףרַָאד ןיא ןביילבראפ וצ רעגנעל

 זיא ,ןרעקמוא ךיז ןענעק ןלעוו רימ ןעוו ןסיוו וצ ןַא ,טראפשראפ זרָאוועג

 קחרמ א ,קָאדעראווַאנ ןייק סופוצ ןייג יוו ןעוועג טינ הרירב רעדנא ןייק

 רע ,זדנוא טימ ןעוועג טינ זיא עטאט ןיימ .רעטעמַאליק 30 וצ בוהק ןופ

 א ןיא טעבראעג טַאה רע ווו ,טנגעג רעקלאוווס ןיא ןענופעג ךיז טַאה

 טימ ,עמאמ ןיימ טַאה .טרעהעג טינרַאג םיא ןופ ןבָאה רימ ןוא ,דלאוו

 ילווצ טרעיודעג טָאה'ס .ןיירא געוו ןיא טזַאלעג ךיז ,רעדניק עניילק עריא

 .ןיירא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ זיב ,געט

112 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ןופ ,םיטילפ ןופ גנוציילפראפ א ןעוועג שממ זיא קָאדעראווַאנ ןיא

 .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורא ערעדנא ןוא בוילעש ,שטיטאלעד ,שטבול

 ןפאשעג זיא ,םיטילפ ליפיוזא ןעמענפיוא טנעקעג טינ טַאה טַאטש יד

 .תומוקמ ערעדנא ןיא םיטילפ יד טקישעצ טָאה סָאוו ,טעטימָאק א ןרָאוועג

 וצ ןביולרעד זדנוא לֶאז ןעמ זא ,טלעופעג רימ ןבָאה ןטייקירעווש טימ

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןבילבראפ טרַאד ןענייז רימ .טַָאטש ןיא ןביילב

 .1918 רָאי ןיא

 ןעגנאגעג רימ ןענייז ,טקידנעראפ ךיז טַאה המחלמ יד יוו ךיג יוזא

 ןיירא ןענייז רימ זא .ןֶַאט וצ סָאוו ןסילשאב וצ ,עלעטעטש רעודנוא ןעז

 ןיא ןלאפעגניירא ןטלָאוו רימ יוו ,ןעזעגסיוא סע טַָאה ,שטיטאלעד זיא

 ןטינשעצ ןוא ןבָארגעצ ןעוועג זיא לטעטש עצנאג סָאד .טלעוו רעדנא ןא

 ןוא סעּפַאקַא יד ראפ ןעמונעצ ןעמ טַאה רעוייה לייט א .סעפַאקַא ןופ

 ךיז טַאה עכלעוו ,טַאטש עשידרערעטנוא ןא שממ ןעוועג זיא'ס .סרעקנוב

 ךַאנ ןוא שטיטאלעד זיב שטבול ןופ ,ןאמעיג םעד סיוא-גנעל ןגיוצעג

 : ןפורעגסיוא רע טַאה ,ןעזרעד סאד טַאה טשקאב לקנאי זא .רעטייוו

 טָאה רעד ,סיוא רעטציא טעז יז יוו ,שטיטאלעד ןעזעג טינ טָאה'ס רעוו"

 ךיז ןרעקוצמוא ןסָאלשאב טרַא ןפיוא ןבָאה רימ '!טלעוו יד ןעזעג טינ

 יוו ,יינ סָאד ןופ ןבעל סָאד ןעיוב ןביוהנָא ןוא ,ןעמייה ענעגייא יד וצ

 ןברוח ןדעי ךַאנ ,עטכישעג רעזדנוא ןיא ןעוועג לֶאמ ךס א ןיוש זיא'ס

 .שוריג ןוא

 טאהעג ןיוש ןבָאה רימ .רעמענעגנא ךס א ןרַאוועג זיא ןבעל סָאד

 םעד וצ רעבַא ,סאג ןיא ייס ןוא רעזייה יד ןיא ייס ,טכיל שירטקעלע

 טינ ראי 3 עצנאג ןענייז רעדלעפ יד .ךיוא ןסע ךַאד ןעמ ףראד ןעמעלא

 זיא .זייפש לסיב א ןפיוק וצ ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,טעבראאב ןרַאוועג

 ןיא ןקעטש-רעדנאוו םעד ןעמענ וצ יוו ,ןעוועג טינ ההירב רעדנא ןייק

 ,תוחפה-לכל ,טעוו ןעמ ווו ,טרַא םעיינ א ןכוז ךיז ןזַאל וצ ןוא טנאה

 סעיצאריפסא עסיורג וצ ןייק לייוו ,טעז רעד וצ טיורב לקיטש א זבָאה

 .טאהעג טינ טלַאמעד רימ ןבָאה

 -רעטייוו סָאד .רעביא אד ךיז ןקאה שטיטאלעד ןגעוו תונורכז עניימ

 ןקידהמחלמ-ְךַאנ םעניא ןרעדנאוו ןיימ ,טבעלעגכרוה בָאה ךיא סָאוו ,עקיד
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 ןענייז ןראפעג ןוא תורצ עלא יד ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ,סָאאכ

 טימ רעמ ןַא טינ ךיז ןרעהעג ייז רעבַא ,ןסעגראפ םוצ טינ עקאט

 ,שטיטאלעד

 ,היבצ רעטסעווש ןיימ ןופ קנעדנַא ןקילייה םעד ןענַאמרעד ךַאנ ליוו'כ

 יד ןיא ,החפשמ ןיימ ןופ תונברק ייווצ עטשרע יד ,ןורהא רעדורב ןוא

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זופ ןרָאי

 -םורד רעכייר ןוא רעטאז רעד ןיא ןבעל ןיימ ןופ ןרָאי עלא ךרוד

 טימ ריא טנַאמרעד ,עלעטעטש ןיימ טקנעדעג קידנעטש ךיא בָאה ,עקירפא

 ענייש יד ךַאנ שטנעמ א ןעקנעב ןעק'ס יוו ,טפאשקנעב טימ ןוא רעיורט

 ןופ ךיור ןוא םאלפ ןטימ קעווא ןענייז עכלעוו ,טנגוי ןייז ןופ זרָאי

 .תומחלמ

 ..."אב ןיאו אצוי ןיא,

 ןעוועג טקנופ זיא'ס .הלכ א ןקוקנַא ןרָאפעג זיא שטיווַאדידעי עקסַאי

 טלעק יד ןוא ןגער א ןסָאגעג ןסיורד ןיא טָאה'ס ןעוו ,גָאט-טסבראה א ןיא

 .רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה

 ,ןגערפ םיא טעוו ןעמ ביוא זא ,יעקסַאי טגַאזעגנַָא טַאה עטאט רעד

 ןיא" זיא סאג ןפיוא זא ,ןרעפטנע רע לֶאז ,סעיינ סעפע ןעמ טרעה סָאוו

 שטנעמ ןייק טינ ןעמ טעז רעטעוו אזא ןיא זא ,טסייה סָאד ,"אב ןיאו אצוי

 .סעיינ ןייק טינ ןעמ סייוו אליממ ,ןסיורד ןיא

 ןעמ זא ןוא סעווַאטאק לסיבא ןביירט וצ ןסַאלשאב טָאה עקסַָאי

 : טגערפעג בוטש ןיא הלכ רעד ייב םיא טָאה

 טינ גנאל עקסַאי טַאה "? ןאמרעגנוי סעפע ןעמ טרעה סַאוו ,ונ"

 : ןַאטעג גַאז א ןוא טכארטעג

 .".'תו'אב ןיא' ייווצ ןוא 'ת'אצוי ןיא' ייווצ רעטציא זיא ןסיורד ןיא

 ןא ןבילבעג זיא עקסַָאי ןוא ןרַאוועג טינרָאג עקאט זיא ךודיש ןופ

 .ק .ה .רוחב רעטלא
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 ןוספמס ,א

 .(ציבלשמיש בקעי-עשוהי 'ר ןב השמ-והילא)

 הנושארה םלועה-תמחלמל דע 'ץבול

 ,תיסופט תידוהי הרייע התיה ,'ץבול

 .תיסורה הירפמיאה לש: הנוטלש םוחתב

 -לכנ איה הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא

 -ינומ הניחבמ .תינלופה הקילבופרב הל

 -- קדורגובונ ךלפל הכייתשה תילפיצ

 הדגה לע תגכוש 'ץבול .קסנימ זוחמב

 וימימ רשא ,ןמיינה רהנ לש תילאמשה

 .יטלבה םיל םימרוז

 םתואב היסורב תורחא תורייע ומכ

 רככ ביבס היונב 'ץבול םג התיה ,םימיה

 -פַכה רבעל תובוחר ואצי הנממ ,הבחר

 םש לע ארקנ בוחר לכ ;םיכומסה םיר

 .בוחרה ליבוח וילא ,רפכה

 ויה הרייעה יבשותמ זוחא הרשעכ קר ,םידוהי ויה הרייעה יבשות בור

 ללכמ ויה אל וליאכ ,תובוחרה הצקב וררוגתה רשא ,םיסקודוטרוא םירצונ

 רכנ רפסמ הז רוזאל ומירזה םה ,ינלופ ןוטלשל רבע רוזאה רשאכ .בושיה

 .ינלופ ןויבצ םוקמל תתל ידכ ,ןילופ ברעממ םילותק ,םינלופ םיבשיתמ לש

 םעפ .םיקסעה זכרמכ שמש םוקמה ,םינסחמהו תויונחה וזכרתה רככב

 הריכמל םתרצות תא הביבסה ירכא ואיבה וב ,קושה ןאכ ךרענ עובשב

 .ןיפילחלו

 ויה (םיווגה לש םבורב) םיתבה תוגגמ קלח ,ץעמ ונבג הרייעה יתב

 ,לודג םירוגמ רדח ליכה חיב לכ .תופרשל  תידימת הנכס ווהו שק םיסוכמ

 .לושבלו היפאל לודג רונת דמע רב ,חבטמו הניש ירדח השולש וא םונש

 תיבה תא םמחל ידכ תיבה עצמאב יונב היה ,יביטרוקדו ןטק רתוי רונת
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 םיצוחנה םירבדה ןמ ויה ,הניצ דבכ ףתרמו הכוס .םירקה ףרוחה ישדוחב

 הכאלמ תיבכ שמש רשא הנבמ דמע תיבה ירוחאמ .תיב לכב םיירקיעהו

 .םהב אצויכו זע ,הרפ ,סוס :םייח ילעב תקזחהל םוקמ וא

 וא תורנב ושמתשה רואמל ,'ץבולב התיה אל זג וא למשח תקפסא

 -ב ,ינמרגה שובכה ךשמב .הקסה יצעב ושמתשה םומיחל .טפנ-תיששעב

 הכישמה רשא ,תיביטימירפ למשח תנחת המקוה ,הנושארה םלועה-תמחלמ

 הקפיס וז חכ תגחת .רוזאהמ םינמרגה תגיסנו קשנה תתיבש רחאל לועפל

 .תוצח דע הכשחה תועשמ ללכ ךרדב ,רואמל למשח םרז

 תביאש .הרייעה יקלח לכב תורוזפ ויהש תוראבהמ עפשב ויה םימ

 םידיב םיילדה תא תאשל היה השק ;הלק אל הדובע התיה ראבהמ םימה

 התיה ראבהש ןמזב ,ףרוחה ימיב דחוימב ןכוסמ היהש רבד ,םיפתכה לע וא

 .חרק תבכשב הסוכמ

 היה ביבאה .ףרוחב רק ,ץיקב םח ,םיענ ללכ ךרדב היה ריואה גזמ

 -הו םיצעה בולבל ,םהידודנמ ורזחש םירופיצה ץויצ לוק עמשנ -- גנעמ

 ,םימשג םיתעל ודרי ץיקבו ביבאב .רכשמ חירב ריואה תא ואלמ םיחרפ

 .םיענו םימח היה םימשגה תורמל םלוא

 תובוחר תא וכפה רשא ,םיזעה םירטממהו רוקה תא ובוחב איבה ותסה

 התשענ .טעמכ ירשפא יתלבל השענ םהב רבעמהש ,ץוב ילחנל הרייעה

 -שוה םרט 1939 תנש דע םלוא ,םינבאב תובוחרה תא ףצרל הלחתה םנמא

 .הכאלמה המל

 םיריעצל שמשו ,הנשב םישדוח השולש ךשמ אופק היה ןמיינה רהנ

 רהנה רבע ,גלשה תרשפה םע ,ץרמ שדוחב .חרקה לע השילגל ןיוצמ םוקמ

 וימימ ויה ץיקב .םיתבה דע ועיגהו ודילש וחאה תא ופיצה וימימו ויתודג לע

 תוריסב רהנה לע טושל ;תגנעמ התיה רהנב הצחרה ,םיטקשו םירירק

 םויב .יטנמור היה ,םיצנצנמה םיבכוכהו חריה רואל םיברעב ,תונטק םיטושמ

 ,אלא תוחשל ידכ קר אל ,םיליגה לכמ םיצחרתמ רהנל ורהנ ,עובשב ישישה

 לארשי תונבל האיכ -- םישנח .הכלמה תבש תארקל רהטהלו ץחרתהל ידכ

 םיעודי ויה אל םידידגב .םירבגהמ רכנ :קחרמב ,דוחל רצחרתה -- תורשכ

 .םהה םימיב
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 .ילעופ דמעמ היה אל אליממ ןכל ,הישעת תמייק התיה אל 'ץבולב

 וקפיס רשא ,םירגנ ,םירלדנס ,םיטיח :ןוגכ הכאלמ-ילעב רפסמ הרייעב ויה

 תירבה-תוצראל ורגה עוצקמה ילעב ןיבמ םילועמה .היסולכואה יכרצ תא

 .םינכומ םידגב לש הלודג הישעת םמיקהב ,םרשוכ וחיכוה םש ,הילגנאל וא

 הקוסעת ווה תופפכו םיברג תגירס ,תיבב ושענ רתויב םיטושפה םישובלמח

 תרצותמ היה ,אירבו ירט ,ןוזמ .תיביטימירפ התיה םייחה תמר .םישנל

 תרצותמ םה ףא הניבגו האמח ,בלח ,תיבב ופא ןבלו רוחש םחל : תיבה

 וקזחוהו ,עפשב ויה המדא יחופת ,תפרב הרפ התיה תיב לכב טעמכ ; תיבה

 .הניצה דבכ ףתרמב הנשה לכ ךשמב

 בור .םישנה י"ע רקיעב ולהונו קושה רככב ןבורב ויה תויונחה

 ויה הנימל האובתו ןתשפ יערז ,ןתשפש ןויכ .ריעז רחסמב וקסע םירבגה

 -מ ונקו הביבסה ירפכ לע םירחוסה וטשפ ,זוחמה לש תירקיעה תרצותה

 ותסה ישדחב דוחיב ,ןתשפ יערזו ןתשפב רחסמה .םתרצות תא םירכאה

 קוסיעב הסנרפ האצמ רשא ,תידוהיה היסולכואה בור תא קיסעה ,ףרוחהו

 תורורצב זראנ גוס לכ ;ויגוסל ןתשפה ןוימ םוקמכ ושמש םיתב הברה .הז

 םינוש תומוקמל ורבעוה םשמו ,הבורקה תבכרה תנחתל וחלשנ רשא

 .תוכומס תוצראל םגו ,הנידמב

 אשמ תוריסו תוניפסב .ותסה ישדחב הרובעת קרועכ שמש ןמיינה רהנ

 -שמל םג ושמתשה רהנב .תורחא תוצראלו הינמרגל םיערזו האובת וריבעה

 תרבעה .הרישע הביבסה התיה םהב םיתובעה תורעיהמ ותרכנש ,םיצע חול

 םיצעב רחסמה .רתויב הלוזה הרובעתה ךרד התיה ןמיינה תועצמאב םיצעה

 הגשמ ירחוסכ םתסנרפ וב ואצמ הרייעה יבשותמ םידחאו דבוכמ עוצקמ היה

 .רתוי םילודג םיזכרממ ואב םיצעה ירחוס .םינכוס וא

 היבשותו םירישע םישנא הב ויה אל ,הרישע ההייעל הבשחנ אל 'ץבול

 הלהנתה םיכרדב הרובעתה ,ינמזב התיה אל לזרב תליסמ .טעומב וקפתסה

 אל רשא םישנא זא ויה 'ץבולב ךא ,ןימאהל השק .הלגעו סוס תועצמאב

 תולולס ויה אל םיכרדה .ותקירש ועמש אלו ,תבכר לש רטק םהיניעב ואר

 וסוכ םיכרדהש העש ,ףרוחה ימיב .תולגעב העיסנל ושמתשה ץיקה ימיבו

 ,הביבסהו 'ץבול ןיב רשקמה היה "הלגעה-לעב" .תולחזמב ושמתשה ,גלשב

 רשא ,םינמרגה .היביאו קדורגובונ -- םיכומסה םיזכרמל םישנא עיסה אוה
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 -ניילק" הרצ לזרב תליסמ ונב ,הנושארה םלועה-תמחלמב 'ץבולב וקיזחה

 ."ןאב

 וטשפתה ,ראצה דגנ תוממוקתהה חורו הכפהמה ילגש יפ-לע"ףא

 ,הפוריא תורייע לכב םידוהיה ייחב הרכנ הלכשהה תעפשהו ,הלוכ היסורב

 ;ינרמש םייח חרוא ולהנ הב םידוהיה .הלכשהה חור בשמ עיגה םרט 'ץבולל

 ולהנתה הרבחה ייח .קפס לכל לעמ ודמעו םירערועמ יתלב ויה תדה תודוסי

 תסנכה-תיבו (םינבלה עבצ יפל) ןבלה ,םודאה : תסנכה-יתב תשולש ביבס

 תסנכה-תיב ."שרדמ-תיב רענרעצליה רעד" שידייב ארקנ רשא ,ץעמ יונבה

 ,ינגרוב-ריעזה דמעמה רובע ,ןבלה ,םיינוציקה םיקודאה לש היה םודאה

 תוליפתל םיחותפ ויה תסנכה-יתב .םיריעצה ודקפ ץעמ שרדמה-תיב תאו

 ללעב .םייללכ םיחוכולו הליפתה ירחא דומלת דומלל ,בירעמו החנמ ,תירחש

 היה םוקמה לש וריחמ .תסנכה-תיבב "םוקמ ילעב" ןבומכ ויה תלוכיה

 ידעלבה ושוכרל ךפה ,ךרע לעב רבדל בשחנ "םוקמ" .ומוקימל םאתהב

 .ןבל באמ השוריב רבעו וילעב לש

 היה (רתכומ) "הטסורטסה"ו הלהקה לש ינחורה גיהנמה היה ברה

 .תויממע תוריחבב רחבנו יחרזאה גיהנמה

 :ןוגכ םינוש םיכרצמ לע לטוהש סמ ידי לע ונמומ הלהקה יכרצ

 התיה רכומלו ,םולשת רובע זויכזכ הרסמנ הריכמה תוכזש ,םירמשו תורנ

 .ולא םיכרצמ רוכמל תידעלבה תוכזה

 -- "םיחא תדוגא" ןהיניב תידדה הרזעל תודוגא רפסמ ויה הרייעב

 ינא .הדוגאה שאר בשוי היה יבא .והערל שיא ןיב תוערו הוחא תצפהל

 -תה רשא ,םיריעצ ויה הירבח תיברמש "םילוח-רוקב" תדוגאב יתפתתשה

 וירבח לכש "שא-יבכמ" ןוגרא היה רחא בושח דסומ .םילוחב לפטל ובדנ

 םהידי ירה ,תובורק םיתעל וערא 'ץבולב תופרשו רחאמ [; םיבהנתמ ויה

 .הדובע תואלמ ויה

 יץיבלשמיש ,בא-יתב ינשל רקיעב תקלוחמ התיה תידוהיה היסולכואה

 ופוסב ךא ,םיפתושמ םינינע ינימ לכב םהיניב םיכסכוסמ ויהש ,'ץיבלביקו

 .יתודידי חרואב םהיתויעב ורתפנ רבד לש

 ,םירטושה ,היגיצנ ידיב .הלשממה לש הנינעמ ויה רדסו קוח ,ןוחטב
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 רשפא םלוא ,טבשל וא דסחל ,םטופשל הנותנ התיה היסולכואהו ,בר חכ היה

 הרטשמה דקפמ :לשמל ."'די תתמ" תועצמאב ,טעמכ היעב לכ בשיל היה

 ,תיבה ןוקתב וקסע םילעופש העש ,ונתיב דיל "הרקמב" רבע תימוקמה

 .הדובעה תא קיספהל שיש ונל עידוהל רטוש חלשו ,הפרשב קוזנ רשא

 הדובעהש ןבומ ,תחש האלמ הלגע ,"הנתמ" דקפמל יבא חלש ,הבושתב

 .הקספנ אל

 םוי ידמ וב ולבקתנו וחלשנ םיבתכמ .ראד דרשמ הכלהכ לעפ 'ץבולב

 .לודג ערואמל בשחנ ,הקוחר ץראב החפשמ בורקמ לבקתנש בתכמ .ומויב

 ,תרושקתל הז יעדמ יעצמאש אילפמ .תולקב לבקלו רגשל היה רשפא קרבמ

 .םימיה םתואב רבכ תחדנהו הנטקה הרייעל עיגה

 -ידימלת רפסמ ויה .ההובג תיתוברת הגרד לע ודמע אל 'ץבול יבשות

 םידוהיה .הלילו םמוי םקרפ ונשו דומלתב םיאיקב ויה רשא ,הרייעב םימכח

 תסנכה-תיבל הכילהה ;גייס אלל םתנומא ולבקו םימש יארי ,םייתד ויה

 .החמשו החונמ םוי היה גח וא תבש םוי .וילאמ ןבומ רבדלו לגרהל הכפה

 ודירטה אל ,םלוע לש ומורב ודמעש םינינע .הדיפקב ורמשנ תורשכה יניד

 ,הנליומ םינותע ולבק םישנא השולש וא םיינש קר .םיטקשה םיבשותה תא

 תוערואמ .המזגהבש זבומ ,םירחאל תושדחה וריבעהו ,גרוברטפ וא השראו

 יוארכ וכרעוה אל סילייב טפשמ וא ןיפילוטס חצר ,יוטסלוט תומ :ןוגכ

 .הרייעב

 רשא ,תיסור טעמ ועדי םיבר יכ םא ,שידיי התיה תרבודמה הפשה

 אובל ידכ וא ,הביבסה ירכא םע ירחסמ ןתמו-אשמ לוהנ םשל הצוחנ התיה

 הב ושמתשה אל לבא ,םלוכ טעמכ ועדי תירבע .ןוטלשה יגיצנ םע םירבדב

 תביתכל תירבעה הפשב ושמתשה ריעצה רודה יליכשמ ; תרבודמ הפשכ

 .םיכמסמ תביתכל וא םיבושח םיבתכמ

 הנושארה :דומל תוגרד שולש ויה ."רדח"ב ליחתה םידליה ךונח

 האירקל דע ועיגהו תיב-ףלא םתוא ודמל ,דחי תודליו םידלי ,םיליחתמל

 קר ופתתשה ,תירבעה הפשה תאו ך"נת ודמל הינשה הגרדב ;שמוחב

 ךונחל דסומ ,"הבישיה" התיה תישילשה הגרדה ;8--12  ליגב םידלי

 ,"הבישי" התיה אל המצע 'ץבולב .דומלתהו ךיינתה דומל וכישמה וב ,ינרות
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 ירימ תבישי"ל עוסנל היה ךירצ ,םיינרות םידומלב ךישמהל הצרש ימו

 .יץבולמ תוקוחר ויה אל רשא ,"ןישזולוו' וא

 ,םידמלמ י"ע ולהונ "םירדחה" ,הדיחא התיה אל םידומלה תטיש

 דחא לכ .הארוהל וכמסוה אל םלוא ,םידומלה רמוח תא םבורב ועדי רשא

 ופתתשה ,הבוח דומל קוח םייק היה אלש תורמל .ולשמ הטיש יפל דמל

 ."םירדח"ב ללכ ודמלנ אל םיינוליח תועוצקמ .םידומלב םידליה לכ

 התיה אל םלוא ,יתכלממה יממעה רפסה-תיבב ורקיב םייוגה ידלי

 ,םידוהיה ידלי .םיתבפלנא ויה םיברו ודמל םיטעמ ךכ םושמו דומלל הבוח

 .םייטרפ םירועש לבקל וכרטצה ,יסור ינוליח ךונח לבקל וקקותשה רשא

 ,קדורגובונב רפסה-תיבב דומלל תורשפאה םהל התיה ,יליג ינבמ םיטעמ

 ,בוט יתכלממ רפס-תיב היה הז .הבוט תיללכ הלכשה םידימלתל ונקה וב

 הסינכ תוניחב רחאל קר וב ולבקתנ םידימלתה .הכלהכ דיוצמו ןגרואמ

 .דיקפתל םירוסמו םיכמסומ ויה ,םידוהי אל םלוכ ,םירומה |; תודחוימ

 .הז רפס-תיבב ודמלש םירשואמה דחא יתייה

 אפור -- אפורה ;םיישפוח תועוצקמ ילעב ינמזב ויה אל 'ץבולב

 ידכ ,םינש רפסמל ואב םיריעצ םיאפור .םוקמה ידילימ היה אל ,יללכ

 ,אריפש ר"'ד אוה ןידע רכוז ינאש םיאפורה דחא .תיאופר הקיטקרפ שוכרל

 'ץבולב ןויסנ שכרש רחא ,הנליול רבע אוה ףא .ןייוצמ אפור היה רשא

 םלועה-תמחלמב ,םיצאנה י"ע חצרנש דע ,תיאופר הקיטקרפב ךישמהו

 .שגרוה אל םרדעהו הרייעב ויה אל ןיד-יכרוע .אפורל עייס חקורה .הינשה

 .רומאכ ,םיאתמ דחוש תרזעב תימוקמה הרטשמה ידי לע ורתפנ םיכוסכסה

 אוצמל היה רשפא םידוהיה יתבב .רחואמ 'ץבולל עיגה ינויצה ןויערה

 אל לבא ,סופיירד ןטפקו שריה זורב ,ירויפיטנומ השמ לש םהיתונומת תא

 'םידוהיה תנידמ" תא ארק אל שיא ןכ ומכ .לצרה ר"ד לש הנומת האצמנ

 ויה אל םעה-דחאו קילאיב יבתכ .יודרונ לע עמש אל שיאו ,לצרה לש

 .םיעודי

 ןחלשה לע .רופכ םוי ברעב ,תסנכה-תיבב יבא םע רוקיב יל רוכז

 הל הרטמה המושר וילעו קתפ היה הרעק לכ לע ,הקדצ תורעק ודמע

 עקרק תינקל" םושר וילעו קתפ היה תורעקה תחא לע .המורתה החעונ
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 םכרד ואצמ וז הרעקב וחינה םידוהיה רשא תועבטמה ."לארשי-ץראב

 רזחש ,יקסנישטסוא לצגב השעמה ינורכזב טרחנ ."לארשיל-תמיקה-ןרק"'ל

 אבסה) יקסבומיחונ בייל-הירא ,ודידי וילא הנפשמ .לארשי-ץראב רוקיבמ

 ,לארשי-ץראב רדתסהל תורשפאה לע הלאשב ,(יקסבומיחונ לארשי לש

 ."םיקסע שיא ךנה התאש ןויכ ,ךליבשב אל הז" :יקסנישטסוא ול הנע

 .בהלג ןויצ בבוח היה יקסנישטסוא

 תא יתבזע הב ,1913 תנש זאמ 'ץבולב הנתשה הברהש ינבשוח

 ידי לע ,לילכ הסרהנ הנושארה םלועה-תמחלמ תפוקתב .יתדלומ תרייע

 םולשה תתירכ רחאל .םתגיסנו םתשילפ תעב ,םיסורהו םינמרגה תואבצ

 בורל ,שדחמ ונבנ םיתבה .היתוסירה ומיקהו הרייעל םיבשותה בור ורזח

 םיבשותה ויח ,1939 תנשב םוקמב יתרקיב רשאכ .המחלמה ינפל ויהש יפכ

 הניחתב ילא ונפ םיבר .םהילע םייא רשא ,רלטיה לש ולצ לשב דחפב

 םלוא ,םתרזעל אובל יתיצר דואמ .הילגנאל םהידלי תא יתא חקא תוחפלש

 .עישוהלמ הרצק ידיו ,םרבש חכונ םינוא ןיא יתדמע

 אל היגולונכטה יגשה ,לודג יוניש הב לח 'ץבול תא יתבזעש זאמ

 םיבשותה לכ .וידר ירישכמו םינופלט ויה תודסומ רפסמב .הילע וחספ

 שידייב םינותע ורכמנ .ץוח תוצראמ דוחיב ,תושדחה תא עומשל ופסכנ

 ,ךמסומ הרומו ינרדומ רפס-תיב .םיחוכול אשונ שמש םנכותו ,תירבעבו

 הפשה תא םידימלתל הנקה ,רפסה-תיב תא להנל ידכ השראומ חלשנש

 .תופידע הנתנ יעוצקמה ךונחל ; תירבעה

 יבא .יחוור אל סיסב לע ,יביטרפואוק קנב דסונ "טניו'ג"ה תרזעב

 בר רזעל ויהו ,ןורשכבו ץרמב ולהנתה ויתולועפש קנבה שאר-בשוי היה

 .הרייעה יבשותל

 ויה ,לארשי-ץראב םירושקה םינינע .תובכשה לכל רדח ינויצה ןויערה

 םנמאו לארשי-ץראל הילעל וננוכתה .םייבמופ םיחוכולו םינוידל םיאשונ

 ,'ץבול יבשות ועדי אול .היצובקו היתובשומ ,הירעב ובשיתהו ולע םיבר

 תחפשממ היהי ,תיאמצעה לארשי תנידמ לש בוהאהו ינשה אקישנהו וכזי יכ

 .הבר ךכ לע םתוואג יאדוב התיה ,'ץיבלשמיש

 .ינושמש .ט : תילגנאמ םגרות
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 קורב-רנליו היח

 ...הנניאו המלענ תילרוטספה הנומתה

 -רמב ,לוכיבכ ,תורייעה לככ הרייע

 קושה ;תויונח תרוש ובו קושה הזכ

 ואשנ םילכוהו םירחוס ;יחו םדאמ המה

 ןוצר ךות ,תוינלוקב הז םע הז ונתנו

 .הוושה קמעל עיגהלו בוט קסע תושעל

 הרייעה תווצקל תובוחר וליבוה קושהמ

 .םייוגה לש םבשומ םוקמ -

 ,הרייעל דחוימ ןויבצ היה תאז לכב

 יכ ,םיתעל היה המדנ ;התיה תירויצ

 וא ,ףשא ןמא דיב ריוצש םסקמ הנה

 ,תאזו ,תודגא רפס ךותמ הטמשנ אמש

 .דחוימה יפרגופוטה הבצמל תודוה

 ואשנש ,רעיה יצע המוחכ וקירוה ,תחאה המוקה ינב םיתבה ירוחאמ

 זילע קושקשב וכיפ "ןמיינה" רהנ לש םילוחכה וימימ ; לעדלא. םהירימא

 ,תורעיהו ןמיינה ןיב ,וחאה .הלוכ הרייעה תא רהנה קבוח וליאכ היה המדנו

 .םהב בבותשהלו לגלגתהל זע קשח וררועש םיננער קרי יחטשמב עבצנ

 .הארמל בגש הפיסוה רשא ,הריטה הדמע ןמיינה דיל

 ףוח) "הזלפ" ומיקה ףא האושה ינפל רצק ןמז .םיצחרתמ המה רהנה

 תויחונל םינוש םינקתמ ונבנו בהבהצ לוח רזופ .תינמיה הדגב (הצחר

 .םוקמב םיצחרתמה עושעשו

 הגרע תריש םהמ העמשנ םיתעל ;ןמיינה לע וטש םיטושמ תוריס

 .תונילודנמ לש םיגונע םילילצ לוקל ,םבל יפוסכמ ורש םיריעצה .םיעוגעגו

 ,תובבלה תומיעפלו םילגה קושקשל הנזאה ךות ,הממדב וטייש םיתעל

 .ריואל םימהמ גד קונז י"ע קר הערפוהש

 ץיק לכבש תרפסמה הדגא ןהיניב ; ןמיינב תורושק תובר תודגא

 והארמו םיטקשה וימימל תחתמ ,םנמאו .םדא תונברק רהנה ומצעל עבות
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 םרגש רבד ,םישנא הנש ידמ ומלענ רהנה יכשחמבו תומוהת ופצש ,םימתה

 ,ול חלסנ ,טא טא ךא .רהנב הצחרהמ תינמז העיתרו ,הרייעב יללכ לבאל

 םיכזה וימימל תוצרתהל אל היה השק יכ ,אטוח קועתלכ ונווע ,רהנל

 .םיטהולה םוחה ימיב ,ןנערתהלו סנכהל םיתפמה ,םירירקהו

 ,'ציבלשמיש לטוג ,קורב םההבא : ןימימ .1926 ,תועובשה גחב ןמיינה לע טייש

 .יקסבומיחנ השיר ,'ציבומילש סוחנ ,'ציבלקני הלרפ

 ,רהנה ימימב ןהידגב תוסבוכ וארנ ,תוינוגסס תושובלתב םייוגה תושנ

 .םרשפ תועדוי םישנ קרש םיקוקחצו החיש ךות

 חצ ןבולב ףטעתה לכה ,ואפק רהנה ימימ ,ףונה הנתשה ףרוחה אובב

 ץעה ידב לע םרענש גלשל דעבמ ופיסכהו וצבצב ןרואה יטחמ .קיהבמו

 רהל התמד גלש הסוכמה הריטה ;"ףרוחה רש לכוי אל ונל" :םיזמרמכ

 ."םלוע ףוס" תניחבמ ,ולוכ םלועהמ תקתונמ הרייעהש היה המדנ .ןבל

 םש יא ,גלשב םעפ אל העוקת הראשנ ,(ןאבניילק) הנטקה תבכרה ףא

 .הרייעל העיגה אלו ,ךרדה עצמאב

 םוקמה .הריטה תעבג תולגרמל הרייעה הצקב הנכש ,תבכרה תנחת

 ועיגהש םיחרוא ינפ ליבקהל ואב ברע תונפל .הרייעב בושח שגפמ שמש
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 םושנל ידכ ,תבכרב םיאבה ינפ תוארל תונרקס ךותמ םתס וא ,םיקחרממ

 תא דוקפל ידכ ,הבושח הביס .םימסוק םיקחרמ לש םירז תוחיר גופסלו

 ;ופיצ ול ראודה עיגה ,תבכרה לש האוב םע יכ ,הדבועה השמש םוקמה

 -- תידגאהו הקוחרה "בהזה-ץרא'מ בתכמ עיגיו לזמה לזמתי אמש

 .לארשי-ץרא -- תפסכנה תובאה ץראמ וא ,הקירמא

 השענה לע םיאלפומ םירופס ורפס רשא םינותעה םג ועיגה תבכרב

 ,הקיטילופב "םינעדיה" לש םיחוכוה םוקמ התיה הנחתה .לודגה םלועב

 םידורטו םיעגי םידוהי .אשונ לכ לע ימצע ןוחטבו תונעדי ךות וסמלפתהש

 ץיצהל ידכ ,קר אולו ,ראדלו תבכרל הכילהה לע ורתיוו אל ,הסנרפה לטנמ

 .ןותעב

 תסנכ-תיב לכ ;םיללפתמ םיגחבו תותבשב המה תסנכה-יתב עבור

 ,הליפת "ףוטחל" ,לוחה ימיב ףא והודקפש ויללפתמו תסנכ-תיב לכ ,ויונכו

 .ברעב -- בירעמו רקבב -- תירחש

 דחא תשרדב ינא תרכזנ .ההייעל דיגמ לש ואוב היה דחוימ ערואמ

 ךורא ןקז םע ,םינפ-תרדה לעב ידוהי הז היה .תחכונ יתייה הב ,םידיגמה

 ךות םדומלת וננשו םידוהי ובשי ,שרד וב "ןבלה" תסנכה-תיבב .ףיסכמו

 .אמצב וירבד העלב רשא ,םישנא תצובק הבשי דיגמה ביבס ;ןוגינ

 ידכ -- תופילח ולוק ךימנמו ריבגמ ."סוטאפ"ב וירבה אשנ דיגמה

 ,בר לש וחבשב טהלב םאנ אוה ;םימנמנתמה ריעהלו ,ןזאה תא רבסל

 .לארשיב לודגו קידצ

 -ילוקב חפיתהלמ ולדח אל רשא ,תונקז המכ ובשי םישנה תרזעב

 ותוא אוה יח םא ,תעדל ילב ףא ,דיגמה ירבד רשפ ןיבהל ילב ףא ,תולוק

 .תוגאדו בצע אלמה ,ידוהיה בלה יקמעממ ועבנ תועמדה ;רטפנ וא בר

 תובהלב ושיגרה אל 'ץבול יבשות ךא ,ריואב אשינ רבכ הרעבה ןשע

 .םתולכל םהילא תוברקה ,םעזה

 ףלחתה ינוימדב .הנניאו המלענ תילרוטספה הנומתהש ןימאהל השק

 ...וחבטנו וחצרנש םישודקה לש םמד -- טהול ןמגראב ,ןמייגה לוחכ ףא
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 יצבולב הריטה

 ץיבורימיזק רדנסכלא יאטילה (ןזורה) ריבאה ןתנ 15-ה האמה ףוסב

 םע דחי ,הריטה תא -- (ךמסמב תומתוחב םותחו שגדומו בותכש ומכ)

 ךמסמה לבא .ץיבוטפרכ רודויפ -- וריכזמל הנתמב ,תופיקמה תומדאה

 'ץבולב בושיה .'ץבול לש המויק תודלותב ןד אל ,בחרהו ןיינעמה ,ל"נה

 תמקה לש קיודמה ךיראתה .12-ה האמה עצמאב רבכ הארנכ םייק היה

 הזנורבב תשרבנ לע אצמנ הז ךיראת ;1281 תנש אוה ,'ץבולב הריטה

 .הריטה רצחב האצמנש

 הרייעה הקזחתה ,'ץבולב וכרענש םידיריהו קושה ימילו הריטל תודוה

 ילעבל םילטה ומלשו ,םירחוס הברה ואב םידיריה לא ,ורשעתה היבשותו

 למסה .ימצע לוהנל תושר 'ץבול הלבק ,16ד-ה האמה ףוסבש עודי .הריטה

 ןמז ותואב .בהז-יגד השולשו םיבלצ םע הסרפ יצח זא היה היריעה לש

 שדוקה ירפס תא םיריזנה וסיפדה וב ,ןושארה סופדה תיב 'ץבולב דסונ

 היתומדאמ קלח םע הריטה תרבוע ,ץיבוטפרכ לש שוכר רותב .םהלש

 הריטה הרבע ,17-ה האמה תלחתהב ,ונממו ,הקשיק ןאי עודיה ליצאל

 ימיב דוע הליחתה םינבאמ הריטה תמקהש םיבשוח .םיליביזדרה ידיל

 הינודנב הריטה תא לבק רשא ,ליביזדר בלסוגוב תונבל המייסו ,הקשיק

 .הננאה ותשאמ

 ,הקלח ןבאמ היונב הריטה תבצנ 17-ה האמה לש הנושארה תיצחמב

 הרייעה לש רויצ אצמנ 'ץבול לש ןואיזומב .ןמיינה רהנ ימימב תרתוכמ

 .(םינזורה) םיריבאה תריט תא ראתמה ,ךמסמה לש היפוקוטופו (טוטרש)

 לש םיימדקה םירעשה וסרהנ ,הינשהו הנושארה ,םלועה-תומחלמב

 .וראשנ יזכרמה ףגאה לש םיקזחה תוריקה לבא .ןמיינה לע לדגמהו הריטה

 רפס-תיבל וישכע םישמשמה םירדחה תא ההזחב ומיקה ,ל"נה דוסיה לע

 תואצמנ ,םיהובג תונולח ויתוריקבש ,חוורמהו חונה ,הזה תיבב .ןוכית

 .תומוק יתש

 ביבסמש רצחב .הריטל ביבס בחרנ חטש לע םיחמוצ היצקובו זרא יצע

 תלעב הקומע הלעת תאצמנ ,ןומראה רעשל דע תוריקב תרדוגמה ,הריטל
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 'ץבול ימי ירבדב רכזנה ,יעקרקדתת דחא רשג םוקמב .םינתיא תוריק

 קראפ ערתשמ ,תוסירה ויהש םוקמב ,הביבסמו הריטה תעבג לע .םינומדקה

 .'צבולב לדגמהו הריטה

 הריטב רתויב םיניינעמה םינבמה .תואיצמה ירקי םיצע םע זןימוי קיתע

 בושח טנמונומל םישמשמה .הריטה תוניפ עבראב ,םילדגמה תעברא םה
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 תעשב .הרופא ןבאב םיסוכמ ,םיעבורמו םידכרא תרוצב ,םילדגמה .דואמ

 הזה לדגמה .םינבלו תדבועמ אל ןבאמ לדגמ דוע םקוש הריטה םוקיש

 לדגמה תחתמ .םילדגמה רתימ תוחפ אל ,דוה אלמ והארמו ינשה אוה

 םירדחו ,םירצו םינטק תונולח םע ,תומוק שולש וילעמו לודג ףתרמ אצמנ

 .תונוש תורטמל ושמשש

 בושח ירוטסיה טנמוקוד שמשל הלוכי ,ןמיינה לע 'ץבולבש הריטה

 ימיב דחוימה היפוא לע דיעהלו היסורוליב לש םיינוגססה היתוקיתעב

 .םיגיבה

 .קייצפוקרפ .ל

 (.8 דומע ,1969 רבמטפס ,קסנימ ,ייימיזדאר סולוג' ןותעה ךותמ)

 \יקה ימיב רופכ

 ,היביא-'ץבול תוביבסב הרקש בושח ירוטסיה טרפ איבהל ,יוארה ןמ

 'ר ינקז יבס לש ויפמ יתעמש ותוא ,(1810--1812) ב"עקת--ע"קת םינשב

 .ה'ע רצשאק רזעילא

 -עשתה האמה תישארב יכ ,"היביא סקנפ"ב םושר ואצמש יל רפס אוה

 תולעמ 45--40-ל דע עיגהו הנבלה היסור תא רוק לש לג דקפ ,הרשע

 ךכ-לכ קזח היה רופכה ;חספה גח ירחא דע דרי בר גלש ,ספאל תחתמ

 ותמ םיבר םישנא .ץיקה ישדח דע םיאופק וראשנ ןמיינה רהנב םימהש דע

 .רוקמ

 םישנא ,"רמועב ג'ל" םויב ופסאתה ,ליגר יתלבה ערואמה חיצנהל ידכ

 םג םהיניב ,היביאו הביאלוקימ ,'ץיטלד ,'ץבול : הביבסבש תורייעה לכמ

 ,הביאלוקימ י"ע ןמיינה רהנ לע רשא חרקה לע ,תוירצונה תודעה ישאר

 ."םייחל" ותשו

 .'(ץיטלדו 'ץבול ,היביא יסקנפב ןורכזל םשרנ ערואמה

 באילא .א : טקיל
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 .יקסבוקילז לטיג ,יקסרפ השמ ,טשקב הינה ,'ציבלביק יכדרמ
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 'ץיבולומש ללה

 'צבולב ''ריעצה רמושה'"' ןק

 ונרזחשכ ,רשע ינבכ ,ונייה םידלי

 -ה .םלועה-תמחלמ ירחא דימ  ,'ץבולל

 הפורש ,תוריפח תרתובמ התיה הרייע

 .םויה רואל הב וכלהתה םיבאזו

 -תמחלמב תיזח וקכ השמש 'ץבול

 לש יפרגופוטה בצמה .הנושארה םלועה

 -יקהש תורעיהו ןמיינה רהנ -- הרייעה

 תונחמה תורצבתהל דואמ ומיאתה ,הופ

 -רגה ורצבתה המצע הרייעב .םימחלנה

 ,ירי יבנשא םע ןוטב תודמעב םינמ

 ורצבתה ,םיצע תויונב תודמעב ,תורעיבו

 ערתשהש םידיה בחר וחאה .םיסורה

 רדוגמו שקוממ ,רקפה חטשל ךפה -- "קערַאוו"ה -- הרייעל ןמיינהמ

 ורזחי וב םויל םיפצמה ,םיטילפל וכפה הרייעה יבשות .ינרקוד ליתב

 .םהיתבל

 היתוסירהמ המקשל ,היבשות הרייעב ץבקתהל ולחה ,המחלמה םות םע

 תולוק ועמשנו םתסנהפל םילמע םידוהי לש םיססות םייח הב וכיפ בושו

 םיינויח ויהש רובצ תודסומ ומיקה ,תולדהו הסנרפה יישק תורמל .םידלי

 ,ךונחו הרהט ,הליפת -- רפס-תיבו ץחרמ-תיב ,תסנכ-תיב |:הלהקל

 ,תודהיה המייקתה םהל תודוהו ,ידוהיה ייחל דוסיה תא ווה רשא תודוסי

 .תויולגב ונמע תא ודקפש הקוצמהו לבסה ,תואלתה ףא לע

 דמלמה תיבב היה ןושארה הנכשמ םוקמ ,הירפס ומיקה הרייעה יריעצ

 .1922 תנשב ךרעב הז היה ,'ץיבונמלק רזעילא 'ר

 "וריתסה" תורעיהו רהנה ;תוברתו רחסמ יזכרממ תקחורמ התיה הרייעה

 בוחרב םייחה .הפוקתה לש םירעוסה חורה-יכלה תא םוקמה יבשותמ

 וססת הב הפוקתב תאזו ,טקשבו טאל םורזל וכישמה 'ץבולב ידוהיה
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 םיבר ,םיימואלה םיטועימה לש רעונה טרפבו ,ןילופב רעונה לש תוחורה

 תגלפמל ןמיס הרייעב היה אל .תובר םינשל רהוס-יתבל וכלשוהו ורסאנ

 תורמל .ידוהיה רעונה ןיב יטסינומוק אתל וא "דנוב" תראופמה םילעופה

 וז הניחבמ .םיליעפו םיקזח םייטסינומוק םינוגרא ולעפ זוחמבש ההבועה

 ."םוחתל ץוחמ' ונייה

 .ועיגה ךא המ רוחיאב םנמא ,'ץבולל ועיגה תוינויצה תועונתה קר

 ,תסנכה-יתבב תוליפתהמ םנוא תישאר וקני ,תונויצה ישרושש םושמ תאזו

 .תובישיהו "םירדח"ה

 ךונח הרייעה ידלי ולבק וב ,"תוברת" ירבע רפס-תיב םקוה הרייעב

 .םיכמסומ םירומ י"ע ,תושדחה תויגוגדפה תוטישה יפל ,תירבעה הפשב

 .וייח-לעפמ וב הארש יקסבורשוא רשא-םייח רפסה-תיב ןעמל למע תובר

 ונגגח ,םיפוצה רה לע תירבעה הטיסרבינואה המקוהשמ ,1925 תנשב

 תובישחה תא אטבל וליכשה םירומה ;"תוברת" רפסה-תיבב הז ערואמ

 ינפל רובעיש שאה דומע הטיסרבינואב וניאר ,דמעמה לש תירוטסהה

 .תימואל המוקתל וכרדב הנחמה

 םידוהיה ידלימ קלח ודמל וב ,ינלופ יממע רפס-תיב היה הרייעב

 תועונתב ,ימואלה וכונח לבק הז רעונ םג ךא .דומל רכש םלוש אל ובש ןויכ

 .תוינויצה רעונה

 תנשב ךרעב ,הרייעב ומקוה "ריעצה ץולחה"ו "יללכה ץולחה" תעונת

 תנשב .הרשכה םוקמכ שמשש לודג קרי ןג ודבע "ץולחה' ירבח .4

 ."יללכה ץולחה" תעונתמ םימישגמה ינושאר לארשי-ץראל ולע 6

 ,יטמרד גוח ןגראתמ ,הירפסה תבחרתמ ,םיחתפתמ הרייעב תוברתה ייח

 ילכלכה בצמה .םיכרד שפחמ ,ההות ןידע רעונה ךא .תרומזתו שא-יבכמ

 -ואוק ומיקה םינלופה .הצמשל תמסרופמה יקסברג תפוקת הלחה ,רימחמ

 דבכו ךלוה םיסמה לוע ,םיבר םידוהי תסנרפ רערעש רבד ,ןתשפל ביטרפ

 ;םחל תפל דע םיעיגמ םידוהיו םירבוג קחדהו ץחלה ,ךעוד רחסמהו

 .העושיהו הרזעה אובת ןיאמ עדוי ןיאו תרבוג תוימשיטנאה

 1927 תנשב .תויצולחה תועונתב תוליעפה הרבג תורצה תורבגתה םע
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 גוחה ; 'ץיבולומש רתלא הרומה לש ותכרדהב ,תורפסל ירבע גוח םקומ

 תורפסב קסע גוחה ."תוברת" רפסה-תיב ירגוב ,רעונ ינב 25--30-כ ףיקה

 תובקעב ;האצרה ןיכהל גוחה ירבחמ דחא לע לטוה םעפ ידמ ; תירבעה

 ישופיח .ותמוקתל םיכרדה לעו םעה תויעב לע םיחוכו וחתפתה תואצרהה

 ."ריעצה רמושה" תעונת תמקה םע קר ןנורתפ ואצמ תויהתהו ךרהה

 דימ הפחס העונתה .'ץבולב "ריעצה רמושה" לש ןק דסונ ,1928 ץיקב

 המ רובע שיש היה הארנ ,רתוי םיניינעמל וכפה םייחה ,רעונה בטימ תא

 .קבאהל המ ליבשבו ,תויחל

 ,הרשע-עבש -- הרשע-שש ינבכ ,םיריעצ תצובק תמזויב םקוה ןקה

 תאז ואצמ אל המ םושמו םהיתווקתו םהיתוגרעל יוטיב יכרד ושפיח רשא

 רצחב המייקתהש ,תועירכמה תושיגפה תחאב ."ריעצה-ץולחה" תעונתב

 טלחוה ,ינאו ןוזננוס םייח ,'ץיבלביק יכדרמ םיפתתשמה ןיב ויה הב ,ונתיב

 ,םקוה קדוהגובונבש הדבועה התיה ,הערכהל בושח םרוג .ןקה תמקה לע

 תא ןימזהל ונטלחה ."ריעצה רמושה" ןק ,יקצליפ הרומה לש ותמזויב

 ונמתרנו ,ןקה םקוה הרבסה תאצרה ויפמ ונעמשש רחאלו ונילא יקצליפ

 רחאלו 'ץיבומילש םוחנ היה ןושארה ןקה שאר .הכרדהל םירוענ טהלב

 ובצנ תובר תויעב .דבלב םיריעצה םיכירדמה לע תוירחאה הלפנ ותשירפ

 י"'ע הכורעה ,הכרדהה תינכת עוצב ,התיה תיזכרמה היעבה ךא ,ונינפב

 תינוריעה הירפסב םג ונרזענ וז המישמב .תישארה הגהנההו לילגה תגהנה

 .הצעבו עדיב הרזע ונל וטישוה רשא ,םירומהמ םיבר לש םתכימתבו

 ןיבהל ולחה םיבה םירוה ,הרייעב דבכנ םוקמ ןקה ול שבכ וז ותוליעפב

 .דבלב עושעש הז ןיאו םהידלי תוליעפל הקומע תועמשמ שיש

 םתרטמ .תיתנוע הרשכהל םירגובה ןקה ירבחמ המכ ואצי ,1930 תנשב

 ייח תואהלו ,לילגב הבכש התוא לש םירגובה םע הרכה תושעל התיה

 לש המישר ונכרע .הרשכהל האיצי ןינעב לועפל ונלחתה .םה המ תחדובע

 המיאתמ הגהנה תחטבהו ,ןקב תוליעפב תובשחתה ךות ,האיציל םירגובה

 ןקה .'ץיבלדנמ לארשי 'חה היה הרשכהל זא אציש ןושארה .םיכירדמו

 תיכונח הירפס וב התיה ,םירמוש 150--180-כ ויה וילתכ ןיב ,ססבתה

 לש תושיגפב ףתתשה ןקה .הרעו הליעפ ,הרוסמ םיכירדמ תבכש רקיעתהו

 תאשל ולחה לארשי-ץראל הילעל תונכהה ףא .ויתועפוהב ןייטצה! לילגה
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 אצוה ,העונתה תונורקע םישגהלו ,הרשכהל תאצל בריסש רגוב .ירפ

 .העונתהמ

 קנחמ לש הריוא שיגרהש רעונל ןורתפה התיה לארשי-ץראל הילעה

 םידוהיהו ,1932--35 םינשב ,ןילופב ררש דבכ ילכלכ רבשמ .אצומ רסוחו

 םיבר םידוהיו ,ועמשמכ וטושפ ,השעמ ספאב בבותסה רעונה ,השק ועגפג

 וריבגה זוחמה תצעומו הרטשמה .בער תפרח ולבסו הדובעמ םילטב ויה

 הז רבשמ .אצומהו הווקתה רסוח היה לכמ עורגהו ,םידוהיב ןהיתושיגנ

 -ולועפ וריבגה "ריעצה רמושה" יליעפ .רעונה תועונת יחתפל םיבר איבה

 .'צבולב ''ריעצה רמושה" ןק תגהנה

 ןקה תולועפ ןיבמ תוהחא .רשפאה לככ תובר תובכשל רודחל וסינו םהית

 :ויה

 תוסנכהה .שא-יבכמ תרומזת תופתתשהב ,היסולכואה לכל םידוקר ףשנ (א

 -יגפל תונמדזה ורצי םידוקרה יפשנ .לארשיל-תמיקה-ןרקל שדוק ויה

 בשוימ היהש זוחמהש ןויכ .יסורוליבה רעונל ידוהיה רעונה ןיב ,תוש
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 (ב
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 ,חתפמה תורשמ לכ תא ושייאש םינלופ י"ע שבכנ ,םיסורוליב י"'ע

 םסחימ הברהב בוט היה אל םיסורוליבה םוקמה יבשותל םסחיו

 תוררועתהה .יסורוליבה רעונה ןיב הבר הסיסת התיה .םידוהיל

 רעונה .םימעה ינש לש רעונה ןיב דחאמ םרוג התווה תימואלה

 ויתובקעבו ,םידוקרה ףשנל וינומהב אב ,ובורב יטסינומוק ,יסורוליבה

 .תורחא תושיגפ ואב

 .לארשיל-תמיקה-ןרק" תבוטל חרפ-םוי

 .רעונה תועונתב ךונחל בושח סיסב התווה לארשיל-תמיקה"ןרקה

 שאה-בשוי .םיפסכ ףוסאל ומתרנו םוקמב תמיק-ןרק תדעו המקוה

 ונתטלחה לע ודי ךמס ,יקסרפ םייח הרומה ,לארשיל-תמיקה-ןרקה

 יסנרפ ,םירומ .עקרק תלואגל שדוק ויהי ויתוסנכהש "רזב" םייקל

 ,ןגראמה דעוה .עצבמל ומתרנ ,תועונתה לכמ רעונה רקיעבו ,ההייעה

 .םירתהו ,עיגה תורחא תורייעל ףאו הרייעה יתב יחתפ לע רזח

 התלע הסנכההו םיאבה ליכהלמ היה רצ םלואה ;הבה התיה החלצהה

 .םיינלופ םיטולז ףלא לש םוכס ףסאנ -- רעושמה לכ לע
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 :יעוצקמ דוגא ץגרא (ג

 יאנתב ,םיטיח לצא תוילושכ ,ודבע רשא םידלי ויה ןקב םירמושה ןיב

 הפיחד .ןגוה יתלב סחי םיתעלו םועז רכש ,תובר הדובע תועש :לוצנ

 ירועשב דומלל ולכי אל םידבועה םירענהש ,הדבועה השמש ,הלועפל

 ,םירועשל עיגהל וחילצהש םיטעמהו ,הרשכהל םתאצ ינפל ,תירבע ברעה

 .םתופייע לשב המואמ וטלק אל

 .תועש הנומש ןב הדובע םוי לע ןודל ףא םידיבעמה ובריס השיגפב

 טלחוהו (.ס.צ) "ןויצ ילעופ" תגלפמו "ץולחה" ידעו תא הסנכ ןקה תגהנה

 ,םמצע םילעופה ןיכהל ,היה קבאמב ןושאר בלש .תפתושמ הלועפל תאצל

 :ןוגכ םיבר םיישק ינפב דומעל וכרטצי יכו ,קבאמה תוהמ םהל ריבסהל

 ופוסב יכ ונחטבה .רכש תופסות -- םייותיפ ינפב ףאו םימויא ,םירוטיפ

 .םתדובע םוקמל םלוכ ורזחי קבאמה לש

 רתוי ודבעי אל םהש ,ושקבתהש יפכ םהידיבעמל ועידוה םילעופה

 ירסוחמ .ומייאו ורטיפ םידיבעמה .קבאמה לחה ןאכ -- םויב תועש הנומשמ

 ,רטופש לעופ םוקמ ספת אל שיא ךא ,הרייעב ובבותסה םיבר הדובע

 יעוצקמה דוגאה לש הצרמ .ןוגראה תא קזחו לשחש רבד ,תפומל וגהנתה

 .םיתבושה םילעופה לש םדוכילל הפיסוה ותאצרהו ,קדורגובונמ אבוה

 שמתשהל ולחה ,םילעופה תא ועינכי אל םימויאש םידיבעמה וחכונשמ

 לע ףא ,הלוכ החפשמה לע תוקעצב ומייאו םיתבל וצרפ -- תומילאב

 ,יחאלו תונוטלשל ינורסמיש ומייא ילע .רבדב םיברועמ ויה אלש םירוהה

 ורזע אלשמ .רטופיש ועידוה ,"תוברת" רפסה תיבב ההומ היהש ,בקעי

 ןוישרה חקלנ יבאמו הרטשמל ונחקלנ ינאו יחא : םישעמל ורבע ,םימויאה

 הלועפ -- לעופ ינניא ימצעבש דועב ,םילעופ ןוגראב יתמשאוה .רחסמל

 ,יונפ ברעל םיקוקז םילעופה יכ ,יתנעט יתנגהל .ןילופב הרומח תיטילופ

 .לארשי-ץראל הילעל ןנוכתהלו תירבע דומלל

 יכ ,טלחוהו בצמב ןודל החפשמה הסנכתה רצעמהמ ונאציש רחאל

 .רבדהמ לובסת הלוכ החפשמה םא םג ,קבאמה לש הז בלשב עתההל ןיא
 וקספ אל תויושתכתההו תוקעצה ,םימויאה .(הטלחהל םדי ונתנ ירוה)

 הדובעה .הדבועל היהו םק יעוצקמה דוגאה ךא ,םיפסונ תועובש רפסמ
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 םוקמל ורזח םילעופה לכ ,םויל תועש הנומש לע החדמעוה לעופה לש

 ,הדובעה יאנתב תובטהה לע וחמש לכה .לבס אל שיא ,םדוקה םתדובע

 .וחילצהו קבאמל ואצי יכ ואגתהו

 םיריעצ רפסמ תרזעב ,הרשע-עבש הרשע"שש ינבכ ,םיריעצ םירענ

 ,םילעופ םמצעב ויהש "םידיבעמ" דגנ קבאמל ואציו ונגראתה ,םירשע ינבכ

 .םתחפשמ תסנרפ ידכ השק םידבועה

 תעוגת לש ירקיעה ןויערה תא יתמשגהו הצרא יתילע 1935 רבמטפסב

 ."ריעצה רמושה"

 ...ןביילב ןעמ ףראד שטנעמ א ,טייגראפ טייקכייר

 ,רעצישטיל ערעב ןעמַאג ןטימ דיי א שטבול ןיא טבעלעג טַאה'ס

 ןבָאה ,טאהעג הנותח טַָאה ערעב זעוו .ןרעטלע עכייר רעייז ןופ ןוז א

 וצ הלכ-ןתח ןריפ םוצ ,טנווייל סאג ןפיוא טיירפשעגסיוא ןרעטלע ענייז

 טנווייל יד ייז ןבָאה רעכאנ .ףיוהלוש םוצ זיב זיוה רעייז ןופ ,הפוח רעד

 .ןשטנעמ עמערַא ראפ טלייטראפ

 טינרַאג זיא ןגעמראפ ןייז ןופ ןוא טייצ עסיוועג א קעווא זיא'ס

 -עג זיא ערעב רעבַא .ןאמערַא רעסיורג א ןרַאוועג זיא ערעב ,ןבילבעג

 ןייז טיהעגפַא ,טגַאלקעג טינ ,טנייוועג טינ :ןעוועג יוו שטנעמ א ןבילב

 ביל וליפא זוא ,ןבעל רעווש ןייז ןגַארטעג קיאור ןוא ליטש ,טייקשידיי

 .ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא ץיוו א ןכאמ וצ טאהעג

 ןיא זדנוא וצ ןיירא ערעב זיא ,ןענוואד םוצ קידנעייג ,גָאט ןסיוועג א

 :ןעמאמ ןיימ וצ טגָאזעג ןוא בוטש

 ,טריסאפ טַאה בוטש ןיא רימ ייב סָאוו ,ןייא ךיז רעה הרש-היח -

 .ןרַאוועג עגושמ זיא ןוה א סניימ

 : טגערפ ןוא ןגיה טינ א יוו ,ןֶא םיא טקוק עמאמ ןיימ

 ? וטסרעדיולפ סָאוו ,ערעב --

 : טקידנעראפ ןוא ערעב ךיז טכאלעצ =

 ןייק ַאטינ זיא שיט ןפיוא זא ; שיט ןרעטנוא ךעלקערב טכוז יז -

 3 ? שיט ןרעטנוא ןעניפעג יז ןעק עשז סָאוו ,טיורב
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 (שטיוועשיווייפ) ץינשַארק ענימ

 ...ןבילבעג זיא םולח רעד

 רעדניק זעוועג בור סָאד ןענייז רימ

 הסנרפ זופ ךַאי רעד .ןעמייה עמערַא ןופ

 ןרעטלע ערעודנוא ףיוא טקירדעג טַאה

 ,טייצ רעד ראפ טכאמעג טלא ייז ןוא

 ןוא | דיירפ-סנבעל | רעייז טביורעגוצ

 עמאמ-עטאט .ןגרַאז ןיא ןפרָאוועגניירא

 טָאה טעמוא רעד ןוא ,ןצפיז טפָא ןגעלפ

 רַאנ ;ץראה סָאד ןסערפעג רעהפיוא ןַא

 ןגעלפ החמש א תעב ןוא בוט-םוי ,תבש

 ןוא תוגאד יד ןופ ןעיירפאב ךיז ייז

 -עייז ןגעלפ טלָאמעד ; תובשחמ ערעווש

 ןוא ,ןרעטיילסיוא ךיז רעטימעג ער

 .רעמינפ יד ףיוא לכיימש רעקיטכיל א ןזייוואב ךיז טגעלפ'ס

 ךיוא ןבעגרעביא ךיז ןגעלפ ןעגנומיטש ערעייז זא ,ךיז טייטשראפ

 ,ןשעל טפַא ךיז טגעלפ דיירפ עשרעדניק רעזדנוא .רעדניק ,זדנוא וצ

 .ןרעטלע יד ןופ ןקילב עטגרַאזראפ יד רעטנוא

 ןגעמראפ רעטסערג רעודנוא זיא סָאד ,גנוי ןעוועג רעבַָא ןענייז רימ

 א ןופ יוו ןוא ,טנגוי רעזדנוא ןיא טרעמאלקעג ךיז רימ ןבַאה .ןעוועג

 .גנונעפַאה ןוא דיירפ ריא ןופ טפעשעג ,סיורא םענורב ןקילאווק

 -נעמעלע רעזדנוא ןעמוקאב ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא ,לוש "תוברת" יד

 ,רערעל יד ;םייה עקיטכיל א ןעוועג זדנוא ראפ זיא ,גנודליב עראט

 שטָאכ ,עטוג ןוא עקיצראה ןעוועג ןענייז ,םאנסיוא ןֶא עלא טעמכ

 .רעזייווגעוו ךיוא ןוא רעיצרעד ערעזדנוא ןעוועג ןענייז ייז ,עגנערטש

 -יוייטקא רעשיטסינויצ ןיא ןגיוצעגניירא ,רעדניק ,זדנוא ןבָאה ייז עקאט

 ,תמיק-ןרק ןופ עקשופ רעד זיא ןשַארג רַאּפ א ןפראווניירא סָאד ;טעט

 -ייטאב זדנוא טַאההמ עכלעוו ןיא ,דנָאפ ןלאנַאיצאנ ןראפ סעיצקא יד ןוא
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 הנחמ רעד וצ טייקירעהעגנַא ןופ ןייזטסווואב םעד ןבעגעג ןבָאה ,טקיל

 עשיצולח עיינ יד לוש ןיא זעגניזפיוא סַאד .לארשידץרא םעיינ ןופ רעיוב

 רעמ ךַאג טַאה ,ןטעַאפ עלאנָאיצאנ ערעזדנוא ןופ רעדיל יד ןוא ,רעדיל

 .ןרעזדנוא ליפעג ןלאנָאיצאנ םעד טפיטראפ

 ןרַאוועג ךיוא ןענייז רימ זא ,ךעלריטאנ ןעוועג רעבירעד זיא'ס

 -סיזקע ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגעוואב-טנגוי עשיטסינויצ יד ןיא רעדילגטימ

 זיא סָאוו ,"ריעצה-רמושה" ןיא עקאט רקיע רעד ןוא ,לטעטש ןיא טריט

 ןוא לטעטש ןיא עיצאזינאגרַא-טנגוי עשירעיצרעד עטסקיטכיוו יד ןעוועג

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא עלא ןיא ךיוא יוזא

 .ןק ןראפ לאקַאל סלא טנידעג ךיוא זדנוא טָאה לוש "תוברת" יד

 ןפערט ךיז ןגעלפ ריז עכלעוו ןיא ,ןרעמיצ רֶאּפ א ןעמוקאב ןבָאה רימ

 ,ןרַאי ליפיוזא ךַאנ ,טנייה ןעד ןעק רעוו .טייקיטעט רעזדנוא ןריפ ןוא

 טָאה לאקַאל רעד גנונעפַאה ןוא דיירפ ,טייקמעראוו ליפיוו ןבעגרעביא

 .ןבעגעג זדנוא

 ,ןעגנוזַאל ענעדיישראפ טדערעגפַארא זדנוא וצ ןבָאה טנעוו יד ןופ

 ןוא ןטייקכעלנעזרעפ ןופ רעדליב טימ ,רעטקאראכ ןשירעיצרעד ןופ עלא

 יוזא יוו ,ליפשייב א זדנוא ראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןדלעה עלאנָאיצאנ

 ענעדיישראפ ןכאמ ןגעלפ רימ .קלֶאפ רעודנוא ןעניד וצ ןוא ןבעל וצ

 סע ,ןרעמיצ יד ןרירָאקעד ןוא ריפאפ ןקירילָאק ןופ ןטינשסיוא ןוא ןטייק

 רעזדנוא ןעוועג זיא ןק רעד .גיוא ןראפ רעמענעגנא ןוא רענעש ןייז לֶאז

 .םייה עטמיורטעגסיוא ,ענייש

 ןוא רעיצרעד יד ןופ ןסעומש ןרעהסיוא רימ ןגעלפ ןטנווָא יד ןיא

 ,שטיוועלומש ללה ,ןָאזנענַאס םייח ,שטיוועלעוויק עטַאמ : עטסטלע-ןפורג

 רימ ןגעלפ סעומש רעדעי ךַאנ .יקסרעפ השמ ןוא שטיווַאשווַאמ לטיג

 סעומש רעד זיא לֶאמנייא טינ ןוא ,עטרעהעג סאד ןגעוו ןגַאזסיורא ךיז

 -סיוא ןבָאה ןסעומש עקיזַאד יד .עיסוקסיד א ןיא ןרַאוועג טלדנאווראפ

 ןוא ןטנָאזירָאה עיינ טנפעעגפיוא ,ןבעל ןפיוא קילב רעזדנוא טרעטיירבעג

 .טסייג רעזדנוא טקראטשעג

 ,דיל ךַאנ דיל ;דנאנאכַאנ ןיהעש עגנאל ןעגניז רימ ןגעלפ רעכאנ
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 -נסיוא ףיוא טנעקעג טלַאמעד ןבאה רימ רעדיל ליפיוו ,יוא .רעהפיוא ןַא

 טיצ טַָא .טקריוואב ןוא קורדנייא ריא טזַאלעג טַאה דיל עדעי !קינייוו

 -לאטנעמיטנעס ןרעוו רימ ,זגיוצעצ ,גנאל ךיז טלקיצ ,ןוגינ א ךיז

 סָאוו" ,ןדרי םוצ ,ןענכ ןופ טכענ ענייש יד וצ טקנעבראפ ןוא טמולחהאפ

 טימ ,ןוגינ א ףיוא טמאלפ טַָא ןוא ,"תודוס ענייז ליטש רעד ןיא טלמרומ

 ןציזנייא טינ רעמ ןענעק רימ !אלאלוי -- אלוי ,ךליהעג א טימ ,םערוטש

 ץנארק ,סמערַא וצ סמערַא ,טנעה ןיא ךיז ןטכעלפראפ טנעה ,טרַא ןא ףיוא

 -תה טימ ,ןערב טימ ,ץנאט א ןיא קעווא ךיז ןזָאל רימ ןוא ,ץנארק ןיא

 .סייווש טימ ענעסַאגאב ,עדימ קעווא טלאפ ןעמ זיב ,תובהל

 .1931 תנשב ''ריעצה רמושה" ירבח תצובק

 ןיא ,ןייגסיורא סָאד ןעוועג זדנוא ראפ זיא שינעבעלרעביא עפיט א

 הביבס רעד ןיא ,עינָאלַאק א ףיוא ,ןעירעפ-לוש עקידרעמוז יד ןופ טייצ

 .ןאמָארק ערעשזַא רעד ייב ,קַאבילאנ ןופ

 -סבלעז ןופ טירט עטשרע יד ןעוועג זדנוא ראפ ןענייז סעינַאלָאק יד
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 ,לפאטש רעטשרע רעד ,וויטקעלַאק םוצ ךיז ןסאפוצ ןופ ןוא טייקידנעטש

 .לארשי-ץרא ןיא ןבעל שיצולח א וצ טיירגעגוצ ודנוא טָאה סָאוו

 : טיוקס ןופ ןטַאבעג יד טכעלקריווראפ רימ ןבַָאה עינָאלַאק רעד ףיוא

 ןטימ גנוריראב ןיא ןעמוקעג ,רוטאנ רעיירפ רעד ןופ סיוש ןפיוא טבעלעג

 ביל ךיוא ןבָאה רימ .ןעמוקאב ביל ייז ןוא ןשינעפעשאב ענייז ןוא דלאוו

 .החפשמ ןייא ןופ רעדניק יוו ךיז זעזעג ,ןרעדנא םעד רענייא טאהעג

 ןוא ןציז םוצ גנופיטראפ א דרע רעד ןיא ןבָארגסיוא ןגעלפ רימ

 ןגעלפ טכאנ רעד ןיא טעפש זיב .שיטדדרע ןא ןעמוקאב ךיז טָאה ןטימניא

 ,תורודמ ןדניצנָא רימ ןגעלפ רעכאנ .ןעגניז ןוא שיט םעד םורא זציז רימ

 : ןעגניז ןוא רעייפ םעד םורא ןצנאט

 ,רעדיל ןעגניז רימ רעייפ םעד םורא"

 רעייט זיא טכאנ יד

 ". .. רעדימ טינ ןרעוו רימ

 ןופ עטנערבעגפַא םייהא ןעמוק רימ ןגעלפ עינָאלַאק-רעמוז רעד ןופ

 .רָאידְזרעל םעיינ ןראפ תוחוכ עשירפ טימ ,עטורעגסיוא ,טניוו ןוא זוז

 ךעלמעלפ יד .טכיל-תבש יד ןענערב שיט ןפיוא :טכאנ-וצ קיטיירפ

 .ןשינעפעשאב עקידעבעל זעוועג ןטלַאוו ייז יוו ,ךיז ןגעוואב ,ןרעטיצ

 רעד ןוא ךעלרעטסעווש יד ,עמאמ"עטאט :החפשמ יד טציז שיט םורא

 טָאה עטאט רעד זכלעוו ,תבש ףיוא חרוא ןא ךיוא לַאמטפַא.לרעדורב

 .לוש ןופ טכארבעג

 ןא זיא עמיטש ןייז ,לוק ןפיוא ךיוה ,שודיק טכאמ עטאט רעד

 ,הניגנ-בהוא ןא ללכ-ךרדב זיא עטאט רעד .ןרעה וצ הייחמ א ,עמענעגנא

 ךס א ןיירא עקאט טגייל רע ןוא .תונזח לקיטש טוג א טימ הייחמ ךיז זיא

 ו ןמָא :רַאכ ןיא ןרעפטנע רימ .שודיק םעניא ליפעג

 טָאה עטאט רעד זיב טראוועגפַא ,ערעשטעוו עקידתבש יד ןסעגעגּפַא

 זיא ןק ןיא .בוטש ןופ ןגַארטעגפַא ךיז לענש ןוא ,ןשטנעב טקידנעעג

 טנייה .ןיירא ךיז טפוטשימ סָאוו םיוק ,ךֶאוו עצנאג א יוו רעגנע טנייה
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 הגהנה" רעד ןופ רעייטשרַאפ ןטימ ,ןק ןצנאג ןופ הפיסא ןא רָאפ טמוק

 .ךוזאב א ףיוא ןעמוקעג זיא סָאוו ,"תיצראת

 רעייז ,ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ עגאל רעד ןגעוו טדער טסאג רעד

 טלייצרעד רע .רוד ןגנוי ןראפ טרפב ,טייקיזָאלטכיזסיוא ןוא טייקיזַאלטכער

 לארשי-ץרא ןיא גנוגעוואב רעד ןופ ןעוטפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד יד ןגעוי

 ןבאגפיוא יד ןגעוו זוא רימ .טנגוי רעשירמוש רעד ןופ ןטכילפ ןוא

 ל
 ור

 ל ל

5% 

< 

 ל

 ל

0 

 ןרעטלע יד .שטיוועשיווייפ בקעידעשוהי ןוא לחר

 רימ סָאוו ,תוירחא רעד טימ ןוא גנוגעוואב רעזדנוא טימ ץלָאטש ןענייז

 יד ףיוא טיירג טנעמַאמ םעד זיא ןענייז רימ .לרוג ןשידיי ןראפ ןגָארט

 לייוורעד ךַאנ זיא סָאוו ,דנאל ןוא קלָאפ רעזדנוא ראפ תונברק עטסערג

 .טעטילאער יוו םולח רעמ זדנוא ראפ

 וצ הצובק ,ןעייר ןיא ףיוה ןפיוא ךיז ןעמ טלעטשעצ סעומש ןכַאנ

 ןייג ךיז רימ ןזַאל רעכאנ .רדסמ ןשירמוש םוצ ,טכיש וצ טכיש ,הצובק

 .ןאמעינ םוצ
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 ענרעבליז א יוו טכיל-הנבל רעד רעטנוא ןגיוצעגסיוא טגיל ךייט רעד

 טפושיכ ןוא ךאלפרעביוא ןייז ,םיוק ,םיוק ,טמעקעצ עלעטניוו א .עטנעל

 סעקדַאל ףיוא ךיז ןזַאל רימ .גיוא סאד טפאכראפ סִֶאוו ,טייקנייש א סיורא

 גנאזעג רעזדנוא ןוא ןרעסאוו יד ןדיינשעצ סעלסעיוו יד ,ךייט ןרעביא

 .טכאנ רעד ןופ טייקליטש עפיט יד טסיירעצ

 ריט יד ךיא ןפע ליטש .טכאנ רעבלאה ךַאנ ייווצ ןיוש זיא רעגייז רעד

 יד ןקעווּוצפיוא טינ ידכ ,רעגניפ-ץיפש יד ףיוא ןטערט וצ ךיז ימאב ןוא

 םענופ טקעוועגרעביא ןיוש ךיז ןבָאה עמאמ-עטאט רעבָא .עקידנפָאלש

 שינרעטצניפ רעד ןיא ןיירא ןטכארט ןוא ןטעב יד ףיוא ןגיל ,ףַאלש ןטשרע

 : גערפ א טיג עמאמ יד .פָא טינ ייז ןזַאל תובשחמ יד ,טכאנ רעד ןופ

 ? רעגייז רעד זיא לפיוו ?סע טסיב וד ,עלענימ --

 : ראברעה םיוק ,ליטש רעפטנע ךיא

 .טעפש טינ ךֶאנ זיא'ס ,ךיא ןיב סאד --

 ןטימ פאט רענעמייל רעסיורג רעד טייטש קישטעפירפ ןפיוא ךיק ןיא

 טימ ,סעמיצ טימ רעלעט לופ א טגיילעגנַא טכיל-הנבל םייב .סעמיצ-ןרעמ

 ןעווארפ' טצעזעגקעווא ךיז ןוא הלח לקיטש א ןטינשעגפַא ,סופ קיטש א

 רעביא ךיז טייגעצ סעמיצ םענופ םעט רעד .רעטצניפ רעד ןיא "הדועס א

 .קידייל רעלעט יד ןיוש זיא דלאב ןוא ךיג ןלַאמ רענייצ יד ,רעדילג עלא

 ,לקער טאנארג םעד ןגיוצעגפַארא ,רענייצ יד ןצופ וצ ןסעגראפ טינ

 .טעב ןיא ןיירא ןוא טאווארק ןשירמוש ןעיולב ןטימ עקזולב עסייוו יד

 .ףאלש ןפיט א ןיא קניזראפ'כ ןוא גנאל טינ טרעיוד'ס

 סע עכלעוו רעביא ,ןויצ ןופ גרעב יד ,ןדרי םעד ךיא עז םולח ןיא

 זא ,ךעלקילג יוזא ןיביכ ןוא למיה רעיולב לעה א טיירפשעגסיוא טגיל

 .ןכיילג טיג רימ וצ ךיז ןעק רענייק

 .םיא טימ טוג רימ זיא'ס ןוא ןרָאי ליפיוזא ןיוש ךיז טיצ םולח רעד

 ...ךאוו זיא ןעמ ןעוו וליפא ,ןעמולח וצ טוג זיא'ס
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 (יץיבושבומ) ינוחמש הדמח

 'צבולב רעונה תועונת

 -- ףסוי יחתאו הקשאו הנייש יתויחא רכזול

 .ייריעצה  רמושה'"  יכינח

 יריעצה רמושה,

 : רעונ תועונת שולש ולעפ 'ץבולב

 : "ר"תיב"ו "ץולחה" ,"ריעצה רמושהי'

 רמושה" לע ,דחוימב רובדה ביחרא

 ףאו יתכנוח וז העונתבש ןויכ ,יריעצה

 .בורקמ הריכמ ינא התואו ,יתכנח

 דסונ 'ץבולב "ריעצה רמושה/  ןק

 תעונתש רחאל בר ןמז ;1928 תנשב

 ףאו תולודגה םירעב הלעפ "רמושה"

 -הש ןויכ ,םידבכג םיגשה התוכזל הפקז

 םיידוהי םיזכרממ תקחורמ התיה הרייע

 רעונ ינב םע טעמכ שגפנ אל רעונהו

 *תהה ונתרייעב הליחתה ,תורחא םירעמ

 "ריעצה רמושה" ןק דסונשמ .רוחיאב רעונ תועונת תורגסמב תונגרא

 רעונהש ןויכ ,החמשב וחתפל ורחש םיריעצו ,גשגשו חתפתה אוה ,םוקמב

 .תינויצ תוליעפלו תינוליח תיתרבח תרגסמל אמצ היה

 ,תונויצ ,תויביטקלוק ,םזילאיצוסל ךנחש "ריעצה רמושה" תונויער

 ןיב תוושהל ידכ ,הדיחא תשובלת הגהנוה .רעונל ומסק ,הילעו הרשכה

 ,אליממ וניפב הרוגש התיהש תירבע התיה תרבודמה הפשה .רישעל לד

 .ונתרייעב "תוברת" רפס-תיב לש הכורבה ותלועפל תודוה

 טהלב ונכנח ףאו ,ונלעפו זוע ונרזאתה .ונל ויה אל םיסונמ םיכירדמ

 ןיאמ ,ןיבהל יל השק םויכ .ונתאמ םיריעצה תא הבר תוקבדבו םירוענ

 .םינש ח'י ונל ואלמ םרטו ךירדהלו לועפל ץמואה ונבאש
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 לילגה תגהנהמ רגובמ רבח ונתלועפ תא דקפ ,תוקוחר םיתעל

 הרישה ,תונבל תוצלוחב ואב לכה ,גח ןקה שבל ולא תושיגפב ;'ץיבונרב

 הב ,החישה האב הרישה ירחא .המשגהו תוררועתהל הארקו קחרה העקב

 הרשכהה לע ,לארשי-ץראב ץובקב םייחה לע ,העונתה לש הכרד לע ונד

 .םילעופה תעונת לעו

 ךפונ הפיסוה איה ,אוה ךופהנ ,לארשי תרוסמב הדרמ אל העונתה

 םנמא היהש רבד ,ינש רדס ןקב םייקתה חספה גחב .לארשי יגחל דחוימ

 ךא ,ינשה רדסהמ תיבהמ ורדענ םידליהש ןויכ ,םירוהה לש םחור תרומל

 רמועב ג"לב .םיריעצל בר קופיס האיבהו הנימב תדחוימ התיה היווחה

 ילגדו םואלה ילגד ונידיבשכ ,הרייעה תובוחרב תודכולמ תורושב ונרבע

 .תלצבחה ימקורמ -- העונתה

 תומא 'דמ אצי אל םיתעלש) רעונה תא שיגפהל החילצה העונתה

 תונחמו םיפתושמ ץיק תונחמ ומיקה ,תורחא תורייעמ םיריעצ םע (הרייעה

 .הילע יצובקו הרשכה יצובקל דוסי ווהש ,הדובע

 םהינבל תושרהל ,תרוסמה ירמוש ,םירוהה תא לדשל תיה לק אל

 תוברתל אצויה םדאל היה בשחנ ,ותיב תא בזועה ריעצ .תונחמל תאצל

 ורתענש דע ,לדשלו חיטבהל ,ריבסהל ,תיבל תיבמ רובעל ונילע היה ;הער

 .הגאד אלמו דבכ בלב יכ םא ,םירוהה ונל

 ,עודי יתלבה םע ,השיגפה תארקל ושגרתהו וששח םה ףא -- םיריעצה

 יכרעב הכפהמל ,םייחה תרוצב םייונישל :תואבל ופיצ הווקת אלמ בלבו

 .העונתב וכנוח םרואלש םילאידיאה םישגהל ]וצר ךות ,םייחה

 יקובילג לש ןקה ירבח םע ,'ץבולב ןקה ירבח לש תנושארה השיגפה

 תורעיב הנחמ ונמקה ,תובבלה המיעפה וז השיגפ .הצינמורקה י"'ע הכרענ

 םיריעצב הריעבהש ,הרודמ ביבס ונדקרו ןויצל הימכ יריש ונרש ,הביבסה

 .םיפתושמ םייח תויחל ןוצרו הוחא תושגר

 םירגובה םע השיגפה התיה ,'ץבולב ןקה ירגוב רובע העירכמ השיגפ

 .לארשי-ץראל הילעהו המשגהה ןויער לישבה םש ;'ץיבונרבב

 לש הריואב םדוק יח רשא ,רעונהש ךכב התיה העונתה תובישח

 ובזע ,תושידאה המלענ ;תושדח םיכרד שפחל ררועתה ,תורודה תמהרת
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 שפחל ולחה ;תויביטקודורפ תודובעב דובעלו עוצקמ דומלל ידכ ,תובישי

 .לארשי-ץראל הילעל ועיגה םיברו םייקה תא תונשל ידכ ,םישדח םיביתג

 ילולחה, תעּונת

 הנומש לע הלע םליגש םיריעצ היתורוש ןיב הזכר ,ץולחה תעונת

 .הנש הרשע

 תעננתל איה םג הפרטצה "ריעצה רמושה" לש תרגובה הבכשה

 םחורש םושמ ,הרשע-הנומש לע הלע אל האירבח ליגש תורמל ,"ץולחה"

 .רתוי רהמ תולעל םרות עיגי ךכו לארשידץראל הילעל תוכחל הרצק

 .1931 תנשב .לארשי-צראמ יקסבלסרב 'חה םע ''צולחה" ףינס דעו

 ,'ציבלביק יכדרמ ,'ציבובייל םהרבא ,טשקב השמ :לאמשל ןימימ םיבשוי

 יקסבוקילז הקליב ,יקסבורשוא האל ,יקסבלסרב .י

 .'ציבומייח החמש ,'ציבלביק הבייל ,'ציבלקני םייח : סידמוע

 הזע הכ ההימכ תובבלל רידחהל וחילצה "ץולחה'ו "ריעצה רמושה"

 -ץראל ואצי םיטקיפיטרס ולבק אלש "ץולחה" ירבחמ םיברש דע ,הילעל

 םילועכ ולע םירחא .יקוח יתלב ןפואב ץראב וראשנו םירייתכ לארשי

 .תונוש םזכהדב םיילגיל יתלב
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 "ר"תיב, תעונת

 ןויכ ,וגתרייעב "ר"תיב" תעונת לע רובדה ביחרהל הלוכי יגניא

 תונויערל תיאנק יתייה ,יחורל רז היה ,העונתה הלעפ ורואלש עצמהש

 הדגנתה הדוסיבש "ר''תיב" תעונת לש הנקנק לע יתיהת אלו ,ילש העונתה

 .הדובעה תעונתל

 הצובק היתורוש ןיב זכרל החילצה ,'ץבולב הלעפ "ר"תיב" תעונת

 -זיברה"םינויצה חורב ,קהבומ ינמואל ךונח םהל הנתנו הרייעה יריעצמ

 הפוקתב .(קשנ אלל) יאבצ ןומיא םג ורבע .יקסניטוב'ז באז לש םיטסינוי

 םיריעצ ועיגה וילא ,"ר"תיב" לש הרשכה ץובק 'ץבולב םקוה תמיוסמ

 תילכלכ הניחבמ ומויק לע תושק קבאנ ץובקה .ןילופב םינוש תומוקממ

 .םוקמה תא בוזעל היה ץלאנו

 -ץראל תולעל וחילצה ,הרייעה ינב ,וז העונתמ םידדוב קרש לבח המ

 .לארשי

 ...רעקיטאמעטאמ יד

 ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,לארשי ,םעדייא ןא טאהעג טָאה לוולעוו

 .טנעקעג טינ עדייב ייז ןבָאה ןביירש ןוא ןענעייל .תופתוש ןיא

 זיא סָאוו ,ןובשח םעד ןכאמ עדייב ייז זגעלפ רחסמ ןופ גַאט א ךַאנ

 .ןוויוא-קאב ןופ ןעמיוק ןפיוא ,ךעלקיסאפ ןכאמ ןיא ןענאטשאב

 :ןטעב ןוא ןייגוצ טגעלפ ,בייוו סלוולעוו ,לטיג זא ,ןפערט טגעלפ

 .ןגרַאמ ףיוא ןסע ןפיוק וצ ןשַארג רַאּפ א ביג לוולעוו -

 ןייז ןרילראפ טגעלפ ,"ןובשח" ןטימ ןיא רעטפיטראפ א ,לוולעוו

 : ןאט יירשעג א ןוא דלודעג

 טסַאה וד ,ןשַארג רַאּפ א ןבָאה וטסעוו ,ץעז א דלאב ריד ביג ךיא -

 .ןובשח םעד טריפעגרעביא זדנוא

 ךעלקיסאפ עיינ ןוא בייהנָא ןופ קירוצ ,'אלאשטאניס יאוואד" ,ןוא

 יי .ג .ןעמיוק ןפיוא
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 ינושמש .ט

 ַט 5 ש מ ה

 ,ןלהל רפוסי וילע רשא ערואמה

 ,תושחרתהל דע יתייה ,תואיצמב ערא

 הז שחרתה וליאכ יל רוכז השעמהו

 .התע

 יתייה ,רקובב תבש םויב היה הז

 ידוהי לכש העש ,ןושיל יתרחאו דלי

 יתפקשהשכ .תסנכה-יתבב ואצמנ הרייעה

 יתיאר ,קושה רככל הצוחה ןולחה ךרד

 ,תוחולו םיצע הלגעב ואיבהש םילעופ

 ,ונתיב לומ ,קושב םתוא קרפל ולחה

 .קסויק לש הנבמ םיקהל וליחתה דימו

 י"ע םקומ קסויקהש ררבתה ןכמ רחאל

 התיה וז) .םיפירח תואקשמ רכממל תונחה לעב ,ןמור םשב ,ינלופ רחוס

 .(םידוהי לש ויה תויונחה ראש ,ינלופל הכייתשהש הרייעב הדיחיה תונחה

 הקיתמ ירבד רכממל ,קסויק קושה רככב םיקהל התיה ןמור לש ותנווכ

 ךיישה ירובצ םוקמ הז היה יכ ,ךכל ודגנתי הרייעה ידוהיש עדיש ןויכ

 רחבו םירצונה בוחרבש תורצחה תחאב ,הנבמה תא יאשחב הנב ,ללכל

 םיאצמנה הרייעה ידוהי ודמעי רשא דע יכ ,ומיקהל אקוד תבשה םוי תא ול

 .ולית לע הנבמה דומעי ,השענה לע תסנכה-יתבב

 ידכ תותילטב םיפוטע ואצי רשא ,תסנכה-יתב יללפתמל עדונ רבדה

 ץרפ ,םילעופה דיל םיבר םידוהי ופסאתה רהמ שיח .שחרתמה לע דומעל

 םידוהיה וזגר המ לע ועדי אל ללכש ,םירצונה םילעופהו םידוהיה ןיב חוכו

 .הדובעה תא ורובע עצבל ,ןמור י"ע ורכשנ אלא ,ןינעב ברועמ דצ ויה אלו

 סורהל וליחתהו הדובעה ךשמהל ועירפה ,םידוהיה ןיבש חמה ימומחמ המכ

 -תהל וכח הארנה יפכ ,םירטוש רפסמ םע זמור עיגה םוקמל .תוריקה תא

 רמשמ דקפוהו הקספוה הדובעה ,םהיתבל ורזפתה םידוהיה .תאזכ תוחתפ

 .ותמקהב עירפהלו קסויקה תא סורהל וכישמי לבל ,םוקמה לע םירטוש לש
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 םיאנותעו םימלצ ,קדורגובונ זוחמה ריעמ ,ןמור ידי לע ואבוה תרחמל

 ,תימשיטנא המינב תובתכ וסיפדה קדורגובונ ינותע .תוסירהה תא םלצל

 םיענומה ,'ץבול ידוהי דגנ ועירתה ןהב ,סורהה קסויקה ןמ תונומת יווילב

 .תונח םיקהל ינלופ שיאמ

 ,יבא דגנ רסאמ תדוקפ גיצה ,ונתיבב רטוש עיפוה רפסמ  םימי רובעכ

 התסהב ,רתוי עורגו ,קזנ תמירגב ומשאוהו םירחא םידוהי ינש םע דחי

 תיבל רמשמ תחת ולבוה םיריסאה .הרומח דואמ התיהש המשא -- תיעזג

 .קדורגובונב רשא ,יזוחמה אלכה

 וקעזנ רשא ,קדורגובונב ריעה יסנרפל העיגה םירסאמה לע העומשה

 תא ררחשל םדיב הלע ,םיבה םיצמאמ רחאו תונוטלשל ונפ םה .הלועפל

 ןאמ אוה םלוא ,יבא תא קה ררחשל ומיכסה הליחת .תוברעב םירוצעה

 ומויסב .ותא ורסאנש םירחאה םימשאנה תא וררהשי םא אלא ,ררחתשהל

 .גחה תסינכ םע ,ברע תונפל התיבה עיגהל וחילצהו דחי וררחוש רבד לש

 .היפיצבש חור רצוקב םיררחושמל וכח הרייעה ישנא לכש יל רוכז

 .הואר טפשמל ןינעה תא ךופהל וצר ,םושא בתכ שגוה םידושחה דגנ

 ףיעסב ומשאוה םידוהיה .קדורגובונב תשלובה שאר ,ויחא דמע ןמור ירוחאמ

 .םינש לש בסאמ ,ןידב םיביח ואצמי םא ,םהל יופצ היהש שנועהו רומח

 ןיד-ךרוע רכש אוה ;עמשמ יתהת ,םיבורמ םימדב יבאל הלע טפשמה

 -רבינואב םיטפשמל רוספורפ ,ירצונ ,ץיבסורטפ היה ומש ,הנליומ םסרופמ

 םשב ,קדורגובונמ ידוהי ןיד-ךרוע רכשנ ןכ ;הנגהה תא להנל ידכ ,הטיס

 ,יבא םכש לע הלפנ תיפסכה הסמעמה לכ .הנגהה תגכהב הרזעל ,'ץיבודלז

 תואצוהב ףתתשהל םדיב םיעצמא אלל ,םיינע ויה םירחאה םימשאנה ינש יכ

 .הנגהה

 תויהל ידכ ,קדורגובונל ועסנ 'ץבול ידוהימ םיבר .עיגה טפשמה םוי

 .טפשמב םיחכונ

 תנזעו ןוחטבב .ןכודל הואגב הלעש ומצע ןמור היה םידעה ןושאר

 םיתיסמה שארכ יבא תא ראית אוה .הבירמב חכונ היה אל יכ ףא ,דיעה חצמ

 ןכמ רחאל .סרהב םשאה אוהו ול םיעמשנ םלוכש הלהקה ישארמ דחאכו

 ונעטו הרטשמב םתודעמ והזח טפשמה-תיבב םתודעב ; םילעופה ועיפוה
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 אל םה .רתוי רחואמ םוקמל עיגה יכ ,הבירמב ףתתשה אל ללכ יבאש

 תלאשל .קזנה תא םרג ימ עיבצהל ולכי אלו ,םימשאנהמ דחא ףא והיז

 םה יכ ,וגע ,הרטשמב ורמאש הממ ךפהה תא ןאכ םירמוא םה המל ,עבותה

 םירפסמ םה ,העובשב תודע ורסמשכ ,תעכו רמאל המ ןמור י"ע וכרדוה

 .םדא ארוממ התוי םהילע לודג םיהלא ארומש ןויכ ,תמאה תא

 ךלהמ תא עבקש עודי רוכש ,ינלופ היה העיבתה התלעהש ןורחאה דעה

 לע ולפנתה םידוהיה דציכ ,םידעה ןכוד לעמ ראתל לחה אוה .טפשמה

 השעמב יבא לש וקלח לע רובדה תא ביחרה דוחיב ;ותוא וסרהו הנבמה

 קעוצו תילטב ףוטע ךלוה 'ץיבלשמיש עשוהי תא האר אוהש ורמואב ,הז

 .הירוגיטקה ידע ומת הז דע םע .סרהב דימ ולחה םידוהיהו "ירא לוש ימ"

 ץיבסורטפ ןידה-ךרוע םק ,היתונעט עימשהל הירוגינסה רות עיגהש

 ןויכ ,המשאל דוסי ןיא ותעדל יכ ,הנגה ידע ללכ איבי אל אוה יכ ,ריהצהו

 ריבסה אוה ;סג רקש םה וירבד יכ ,ןורחאה העיבתה דעל ןימאהל ןיאש

 לוש ןיא" אלא ,"ירא לוש ימ%" םניאש םילימה תועמשמ טפשמה תיבל

 ריבסה ןכ .תבשה וא גחה ןמיס ,תסנכה-תיבל אובל האירק --  ,"ןיירא

 לוקב ארוקו ריעה תובוחרב רבוע שמשה ,םידוהיה גהנמ והזש טילקרפה

 קילדהל ,תויונחה תא רוגסל ןמזה עיגהש ןמיס ,ןיירא לוש ןיא" :םר

 תסנכה-תיבל םיארוקש שי .ללפתהל תסנכה-תיבל אובלו םיתבב תורנ

 ,ןזחל ןיזאהל אובל םידוהיל םיארוק זא ,הרייעל עיגה דיגמ וא ןזחש ןויכ

 -תיב שמש י"ע תישענ תאזכ הזרכה .דיגמה לש ותשרד תא עומשל וא

 ימיב תישענ האירקה .ינע ידוהי הז דיקפתב ןהכמ בורל ,רומאכ תסנכת

 ךישמה ,אופיא ןכתי אלו גח םויב וא תבשב אל ןפואו םינפ םושבו לוח

 'ץיבלשמיש עשוהי ,םשאנה ומכ םינפ אושנ שיא יכ ,ץיבסורטפ ןידה-ךרוע

 .תבשב דועו "ןיירא לוש ןיא" קעציו אצי ,קנבה להנמ ,דימא רחוס אוהש

 היהש ןץורחאה דעה לש ותודע לע רקיעב הססבתה העיבתהו תויה

 תוכזל ןידה-ךרוע שקבמ ןכל ,רקש תודעכ הרבתסה ותודעו ,"היאר דע"

 .דשחו םשא לכמ ,םימשאנה תא

 םתחמשו ,ןמור לש ובל תניגמל וררחושו זידב םיאכז ואצמנ םימשאנה

 .םהל לכנתהש ןישע לע רובגל וחילצהש ,הרייעה ידוהי לש םתלהצו
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 הרייעהמ תודוזיפא

 ,תיסורה הלשממה ידיקפ .רשועלו תוסנכהל רוקמ התיה הרייעב תבכר

 תוחטבה תרומת ,דחוש םידוהיהמ ולבק ,תובכר תוצור תורייעהש ועדי רשא

 רסימוקכ ומצע גיצה רשא ,יסור דיקפ 'ץבולל אב םימיה דחאב .תובזוכ

 תינכת םהל הארהו ,תידוהיה הלהקה יגיצנ וילא ןימזה אוה .לרנג ראות לעב

 םקות יכ ושקב םידוהיה יגיצנ .הביבסה תורייע רשקתש תבכר תליסמ לש

 תואנ םולשת תרומת ךא ,לק רבד הז ןיא יכ ,ןעט לרנגה .םתרייעב הנחת

 .רדסהל עיגהל היהי רשפא

 .ףסכ םלשל ומיכסה 'ץבול ידוהיו ,םיבשותה תעידיל אבוה רבדה

 הנחתהש חיטבה ,ףסכה לבק לרנגה ;םתלוכיכ ומרת םיתבה-ילעב לכ

 ,ותוא ואר אל בוש זאמו .וכרדל אציו הלהקה ישנאמ דרפנ ,'ץבולב םקות

 ...תבכרה תא אלו ותוא אל

 ,חפוטמ ונקז .םינפ תרדה לעב ,האנ ידוהי הרייעל אב םימיה דחאב

 רפסמ ןולמ-תיבב ןסכאתה ידוהיה .הטוהר שידייו תירבע טעמ רבדמ אוהו

 והודבכ תסנכה-תיבב !ןאכ הז לש והשעמ המ והת םידוהיה לכו ,םימק

 חרואה .םתיבב וחראל םמצעל תוכז ואר םיתבה-ילעבו ,הרותל תוילעב

 חיטבהו תונורסח הב אצמ ,הרייעב רייס ,הקדצ תודסומל תובדנ חיטבה

 ירויפיטנומ השמב םתרייע התכז הנה ,'ץבול ידוהי וחמש .ןוקתל ותרזע

 החוור ייח הרייעב יח רשא ,חרואה לש ותוהש םיענהל ולדתשה .שדח

 .תוחטבהה לכ וזוגנ ומעו -- עסנו תועובש רפסמ

 .'ץבול ידוהי לש םתומימתו םביט היה הזכ

 רזחו םייתנש ,הנש םש בשי .הקירמאל רגהש ריעצ ידוהיב השעמ

 : רודה שובלב תסנכה-תיבל אב ריעצ ותוא .םיראלוד טעמ וסיכבו ,'ץבולל

 תורוחבה לכ .האנ הבינעו הרוחצ תנותוכ ,ושארל תעבגמ ,הפי ליעמ

 ,תסנכה-תיבל אב תבשב .ותלד לע וקפדתה םינכדשהו ,וירחא ורזח הרייעב
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 רשאכ .הב ףטעתהו קיקשה ךותמ ותילט איצוה ,יחרזמה ריקה י"'ע בשיתה

 ימ" תושעל םג דמעו ומאלו ויבאל "ךרבש ימ" השע ןזחהו הרותל הלע

 הללוחתה ? ןיינמ תילטה ןכ םא .יושנ וניאש רוחבה רמא ,ותשאל "ךרבש

 () תולותבה םע ךלהתמ אוה ןאכו הקירמאב השא הזל שי :הרייעב המוהמ

 יכו ,השא ול ןיא יכ עבשנ .רבדה רשפ ררבל בהל רוחבה ןמזוה

 .הליפתה ןמזב תותילט םישבול לכה הקירמאב יכו ;השא אשנ אל םלועמ

 ידכ ,קרוידוינ לש םינברה ןיבל 'ץבול לש הבה ןיב םיבתכמ תפילח התיה

 .הרייעהמ םלענ רוחבה ךא ,ואל וא קוור אוה םא ררבל

 -- ןוספמס והילא לש ומש לע ןילבוד תודהי י''ע ןוזח רהב השרוח תעיטנ

 .דנלריא תודהי ינקסעמ

 ? ידוהי יח הממ ,ותוא םילאוש ויהשכ .ומש היבוט ,דחא ידוהיב השעמ

 ."תולדה ןמ +? הממ עמשמ המ" :הנוע היה

 ןוספמס והילא
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 ...ןראוועג טרעהרעד זיא השקב ד

 ודובכב ,רַאטאנרעבוג רעד זא ,העידי א ןעמוקעגנַא זיא לטעטש ןוא

 | .ךוזאָב א ףיוא טמוק ,ומצעבו
 םעד ןענעגעגאב וצ יוזא יוו ךיז ןטאראב ןוא להקה ישאר יד ןציז

 םיא ןעמ טעוו ,זיא גהנמ רעד לוו ,ץלאז טימ טיורב .טסאג ןבושח

 ךיוא ןעגנאלרעד ןוא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ףראד'מ רעבַא ,ןגַארטוצ

 ןדיי רעשטבול יד ןציז טַא :טינ טלעפ ןטעב וצ סַאוו ףיוא ןוא ; תושקב

 ףיוא (טכער"ףיוק) "סעשטפוק" ןייק טינ ןבַאה ןוא רעזייה ערָעייז ןיא

 ,העווש זיא ךַאי רעד .עטצירפ רעד ןרעייטש ןלָאצ ןזומ ,רעצעלפ ערעייז

 וצ ,טומ זעמ .טמענ ווו רעבַא .ןייג ןסייה ליז ןעמ ןעק סָאוו-עדאקל א

 ? הררש ןכייה ןראפ השקב אזא ןעגנעהב

 -תבש ןַאטעגנָא ,ןדיי יד ;ןעמוקעג זיא רָאטאנרעבוג רעד !בוט-לזמ

 ןגעקטנא טגַארט עיצאגעלעד א ;דובכ סיורג טימ ףיוא םיא ןעמענ ,קיד

 ןוא ,טנעה יד ןיא ןעלטיה יד טימ ,קידיהענכה טייטש ,ץלאז טימ טיורב

 ואב" ,ןיילק וצ ןרַאוועג זיא םלוע-תיב רעד" :השקב ריא סינרא טגייל

 ,ןעמ טעב ןכ לע ,ןאקראפ עמאס םייב םיתמ יד רבוק זיא'מ ,"שפנ דע םימ

 םלוע-תיב םעד ןרעטיירבסיוא ןביולרעד לֶאז "ןרַאבעגליונוכיוה" ןייז זא

 ראפ טשטנעבעג ןייז רע לֶאז ןוא טייז ןדעי ןיא ןישרא רֶאּפ א ךַאנ ףיוא

 ''! טייקסטוג ןייז

 ךַאד טייג'ס ,השקב יד טסנרע ןפיט טימ סיוא טרעה רָאטאנרעבוג רעד

 ,ךעלעדיי יד ןזייוואב עקאט ןעמ ףראד ,ןדיי זבָארגאב וצ טרַא ןא ןגעוו

 ףיוא ןלאפעג זיא השקב רעייז זא ,ךעלרעטַאפ ייז וצ ךיז טיצאב ןעמ זא

 : ןרעיוא עטוג

 רעקילעזטייל א ןוא רָאטאנרעבוג רעד טרעפטנע ,(ןייפ) "ַאנהאל"

 .ןפיל ענייז ףווא ךיז טגיילעצ לכיימש

 ןרעה ןדיי רעשטבול ;םיתרשמ ענייז טימ רַאטאנרֶטבוג רעד קעווא |

 ,ןָאטעג ייז טימ טַאה רע סָאוו ,דסח ןסיורג םעד זגעוו ,ןדייר וצ ףיוא טינ

 יד ןופ םענייא וצ ןגיוא ערעיוז ןיא סיוא טסקאוו רַאטאנרָעבּוג רעד ןוא

 | ."םלועה תומוא ודיסח"
 שטיוועלעקנאי םייח
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 ימהרבא הרש

 ...תונורכז קר ורתונ

 רשא ,םח יתרוסמ ידוהי תיבב יתלדג

 ונתוא וכנח ירוה .לכל החותפ התיה ותלד

 ושמש םהישעמבו ,תלוזל רוזעלו בוהאל

 .םהידליל אמגודו תפומ

 הטקש השא התיה ,הדלוג -- ימא

 הגאדב התיב תוחרוא היפוצ ,העונצו

 תתל התברהו םיכרצנל הרזע ,תוריסמו

 .רתסב הקדצ

 םדא היה ,'ץיבלשמיש עשוהי --יבא

 דוהאו תוירבה ןיב ברועמ ,ץרמנ ,ץורח

 .ןתשפב רחסממ אצמ ותסנרפ .םהילע

 .רובצה רובע לועפלו דובעל ןמז םג אצמ

 םיברל רזע קנבה .תובר םינש ךשמב ולהנמו 'ץבול לש קנבה ידסימ ןיב היה

 .םוקמב הכאלמהו רחסמה חותיפל הדבכנ המורת םרתו םיבשותהמ

 'החנמ  ןיב ארמג ידמול" ,"רקבב םילהת ירמוא" תרבח וכרע ונתיבב

 ויה הדועסל תונכהה .תויתנשה תודועסה תא "אשידק ארבחה"ו "'בירעמ/ל

 ןתרזעל ;הכאלמה לע וחצנש ,ה'צא התבו תיחבטה הנייש ונמזוה ,תובר

 ןלוכו הקברו הקייח ,(סעייפ) 'ץיבוניבר הרפש ,סק'צ'צ הלייב תויאבגה ואב

 רשא ,הדועסב ופתתשה הרייעה ידבכנ לכ .תחבושמ הדועס תנכהב וחרט

 םיחוכו ,החישב רקיעבו היתשו הליכאב ףלח ןמזה ;רקובה רוא דע הכשמנ

 .אמויד ינינע לע םימואנו

 ,םיתבה-ילעבל שגפמ םוקמ ונתיב הווה ,הרייעה זכרמב רוגל ונרבעשכ

 ."הלדבה" ירחא תבש יאצומב ,"בירעמ" תליפת רחא ,לולא שדוחב רקיעב

 ,ליבהמ הת תוסוכ דיל ,םיחרואה ובסה ודיל לודג ןחלש דמע רדחה זכרמב

 םיחוכו ,תורימז ועמשנ ןחלשה דיל .חתורה םחימהמ ימא התפש ותוא

 תא ורטנק רקיעב ,בל-בוטמ רוטנק עמשנ םיתעל .ריעה ינינע לע םינוידו
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 ריעצה ברה ינפ לבקל ועסנש קבק רסיא-םייח תאו קורב םייח תא ,יבא

 .םיבשותהמ קלח הצורמ היה אל ונממ ,ונתרייעב לבקתנש

 .הקיר הלהקה תפוקש ךכ לעו ,תוברה תואצוהה לע תמוערת העמשנ

 רבק'"ל ,הנבורמ קוסיפ ריאמ הנשה אב היה אול -- והשימ רמא - ונ"

 ."תורבקה-תיב רדג ןקתל היה רשפא ,"תובא

 רקיעב ורהס .ףרוחה ישדוחב ,תוכוסה גח ירחא רקיעב להנתה רחסמה

 יניערג ,ןתשפ :הביבסה הכרבתה הב ,חמוצהו יחה זמ ,תיאלקח תרצותב

 רקיעב להנתה רחסמה .תפרהו לולה תרצותו ריזח תורעש ,האובת ,ןתשפ

 תיאלקח תרצות וגק םידוהיה .הרייעב ישילש םוי לכ ךרענש קושה םויב

 רשא םירחוס ויה .תוידוהיה תויונחהמ םהיכרצ ונק םירכאהו םירכאהמ

 .םירפכב םירכאה םע רוחסל ,סוסל המותר הלגעב ואצי

 ינתפמ לע ובשי יאנפה תועשב .םירחוסל הבר הדובע התיה אל ץיקב

 רופס םויה דע ינא תרכוז ;תונצל ישעמו תוישעמ ירופס ורפס ,תויונהה

 : םיעמושה קוחש לוקל ,ורפסל ובההש

 תוינמח םע הלודג תיבח הדמע ,ץיבודידי (סנועמש בקעי) ןימינבל

 חקל ,תונחל סנכנ יקסבומיחונ (ס"היעש) הביילש םעפ לכ .ותונח תניפב

 ומכחתה 1 ושע המ .םוקמב לטבה יבשוי לכל םקלחו םיניערג םינפוח אולמ

 ,קותמ פוריס היה הב תיבחב ,םיניערגה תיבח תא ףילחה הקנימינב :ול

 האיצוהל השקתה ,תיבחל ודי סינכה יקסבומיחונ הבייל רשאכ .קיבדו ךימס

 .םיחכונה תלהצ לוקל

 ךא ורתונ יתרייעמש הדבועה איה תירזכא המו ,ופלח תובר םינש

 .םירופס תונורכז

 לירואפש
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 ודלוב ןנח

 'צבולב תוברתו ךונח תודסומ

 הירפס תמקה לע ,'ץיבלשמיש ןויצ-ןב לש ותמזויב טלחוה ,1910 תנשב

 תקהל םיקהל םג טלחוה ,םירפס תשיכרל םיעצמא ויה אלש ןויכ .הרייעב

 .םירפס שוכרל הקהלה תוסנכהמו ,םיבבוח

 ("רוחב הבישי רעד"-ו ,"יתשלפה תילוג") ,תונושארה תוגצהה יתש

 רצונ ךכ .תיסורבו שידייב םירפסהמ קלח תשיכרל םיעצמאה תא וסינכה

 יתרחבנ ינאו ,'ץיבלשמיש ןויצדןב היה ןושארה ןרפסה .הירפסל סיסבה

 .ריכזמה דיקפתל

 הפוקתל יתרכח ,הילא יתרזחשכ .הרייעהמ יתרדענ ,1920--1914 םינשב

 תנחט יתינק םיתנשה םותב .תושק תוניבג רוציל הבלחמה תא םיתנש לש

 .היוצמ התיה יתסנרפו ,'ץיטלד בוחרב המק

 -תיב ;ללכה תבוטל לועפל יתלחתה ,הסנרפ תודרטמ יתנפתהשמ ,התע

 תסנכה-יתב י"ע שרגמ הלהקהמ ונלבק םנמאו ונייוואמ שארב היה רפס

 -תיבל ןינבה םקוה יקסבורשוא רמ לש ותולדתשהבו ותמזויב .(ףיוהלוש)

 וגצוה וב ,םלואו הירפסה רדח ,םירומ רדח ,תותכ עבש ובו הפי ןינב ;רפסה

 .םידליו םירגובמ לש תוגצה

 דע ,הלהקל ינחור זכרמ הווה רשא ,רפסה-תיב ךנחנ ,1924 תנשב

 ,ויכנחמ ןיבו סייר רמ הנומ רפסה-תיב להנמל .הינשה םלועה- תמחלמ ץורפ

 .יקסרפ םייח רמו (טשקאב הרייעהמ) דימשדלוג רמ תא ,ינא רכוז

 דודג םקוה ,'ץיבוקרב רמ וירחאו ,'ץיביאמסק לדיא רמ לש ותכרדהב

 תבחרב םקוה תיתלשממ תופתתשהו תומורת תרזעב ;םיבדנתמ םיאבכ

 .תוקלד יובכל שורדה דויצה ובו ,םידי בחר ןינב ,קושה

 ,(הטסורטס) קדורגובונב זוחמה ןיצקמ הדוקפ העיגה ,1929 תנשב

 םדיקפתמ .'ץבולב םידוהיה תודסומ תא להניו ןגראיש הלהק דעוב רוחבל

 שמשלו םיכרצנל גואדל ,ברו ןזח ,טחוש -- "שדוק-ילכ' תונמל היה

 םג תילהנמ הניחבמ וכייתשה הילא) 'ץבול ידוהי לש תרכומ תוגיצנכ
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 .תונוטלשה ינפב (טטשיינ-ה'ציבנגנו 'ץילרק ,'ץיטלד תורייעה

 ,סמ לטוה םיבשותה לע .םינש עברא לש הפוקתל רחבנ הלהקה דעו

 .ולבקש םיתורשה רובעו ,דעוה לש תואצוהה יוסכל

 .ייעדנאמַאק ענראשזַאפ' ןופ רעטסעקרַא -- שאה יבכמ תרומזת

 :ויח ןושארה דעוה ירחבנ ןיב

 :םירחאו הכודולוס לארשי ,(ר"וי) קורב םייח

 : ויח ינשה דעוה ירחבנ

 קחצי ברה ,יקצרוב ןבואר ,ןיסיג בד ,'ץיבוקרב קחצי ,ודלוב ןנחלא

 .ץילרקמ ןלפק רמו ץילרקמ רנרו ברה ,סייו

 יביטרפואוקה קנבה ,1925 תנשב דסונ ,'ץיבלשמיש עשוהי לש ותמזויב

 :ןרחבנ הלהנהה ירבחכ .'ץבולב יממעה ידוהיה

 ;ודלוב ןנחלאו 'ץיבודידי הטונ-השטיא ,קינוט השמ ,קורב םייח

 ,הנליוב "ָאּפַאקעי" הנושארה םלועה-תמחלמ יעגפנל הרזעל דסומהמ
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 .קנבה לש תוינמ ורכמנ ןכ-ומכ ;יטולז 5000 לש ךסב  ,דוסי ןוה לבקתה

 הלכלכהו רחסמה ייחב העפשה לעב םרוגל היהו ,חתפתהו ךלה קנבה

 ודיפקה םיבשותה ,םישדח רשעדםינש ךשמל ונתנ תואולהה .הרייעה לש

 ודלוב ןנח

 אל םלועמ ;הלילח לובסי אלש -- קנבל הגאד ךות ,םהיתובוח םולשתב

 ושקתהש םיוולל רוזעל דציכ ,אצומ אצמנ דימת .םיטפשמב טוקנל ךרוצ היה

 .םהיתובוח ןוערפב

 ותמורת תא ריכזהל שי ;1939 תנשב המחלמה ץורפ דע ,גשגש קנבה

 .קנבה חותיפל ,ד"יה יקסרפ השמ רמ  ,תונובשחה להנמ לש הבושחה
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 חמקה תנחט .םייטרפ םיקסע ומאלוה ,1939 תנשב יטיבוסה שובכה םע

 יננה יכ ,ריהצמ ינא וב ךמסמ לע םותחל יתשקבתנ ,איה ףא המאלוה ילש

 -ל 'ץבולמ יתרקע ,ינמרגה שובכה ןמזב .בוטה ינוצרמ הנחטה לע רתוומ

 .קדורגובונ

 תדובע תעשב .רדגב וטגה תא רודגל ילע לטוה ,וטגל ונוסינכהש העש

 ונילא עיגהל ולחהשכ .לקנב חותפל לכונ התוא הצרפ יתראשה  ,רודגה

 טובנל ולחה ,םידוהיה לכ תא םילסחמ םינמרגה יכ ,רעיש תורמסמ תועומש

 ,הדמשהה תנכס לע יתרהזוה ובו ילא חלשנש בתכמ ; החירבה תונויער יב

 התצעב .הלילו םמוי יתיב דיל הבצוה הרימשו "טארנדוי"ה ידיל לפנ --

 "טארנדוי"ה ישנא תאז וארשמ  ,ונתיב דיל הניג חפטל ונלחתה יתשא לש

 .הרימשה תא וריסהו חורבל ונתעדב ןיאש ורבס

 .רדגב הצרפה ךרד (םידליהו יתשא ,ינא) ונטלמנ םושג הליל תוסחב

 רכא הז היה ;הטוה רפכה תוביבסב ,רכא לש ותיבל ונעגה הליל ותואב

 םויל דע ונתוא ריתסה ,תובורמ תונכסו שפנ ףורח ךות רשא ,םדא בהוא

 .לחוימה רורחשה

 ...רשוע רעד

 ,רעלעג רעד ןימינב ,רעלדנעה-דרעפ א ,דיי א לטעטש ןיא ןעוועג

 ןייק טינ ןוא ריבג רעסיורג ןייק טינ דיי א .עקרעמ עטתינולפ ןייז טימ

 .הסנרפ רעד טימ ןגַאלשעגכרוד ךיז זיא'ס יוו טַאה סַאוו ,ןצבק רעסיורג

 ךוזאב א ףיוא פַארא טמוק ,גַאט ןקיטכיל םענייש א ןיא ,םויה יהיו

 ןיוש זיא רעטעפ רעד זא ,טרעהרעד .עקירעמא ןופ רעטעפ א סעקרעמ

 : ןאמ םוצ יירשעג א עקרעמ טיג ,בוטש רעייז וצ געוו ןפיוא

 רעד !לאטש ןופ וק יד טימ דרעפ םעד סיורא ריפ ,ןימינב -

 טינ זדנוא ןוא זענייז רימ ךייר יוו ןעז רע טעוו ,ןעזרעד ייז טעוו רעטעפ

 .ןראלַאד ןייק ןזַאלרעביא
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 לגנא לחר

 יתרייעמ תונורכז

 -רזח ,הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא

 היה ילכלכה בצמה .'ץיטלד ונתרייעל ונ

 הררש ,רתויב םיבורק םינכש ןיב ףאו ער

 ךא ;הסנרפ לע הרמ תוביריו תורחתה

 ןיב הררשש תודידיה לע ביעה אל ,רבדה

 ןיב ,הרזומ הדרפה התיה |; תוחפשמה

 ונייה .תימואל הוחאו תילכלכ תובירי

 ונילע יכ ,ונעדיו םוקמב םידוהי ץמוק

 טישוהלו תודידי ישגרב םידחואמ תויהל

 ךותב קחתשנ תרחא ,תלוזה תרזעל די

 .תניועה תירכונה הביבסה

 הייפו לרב ונלש םינכשה םג ןכו הבוהצ הניבג רוצימ וסנרפתה ירוה

 יסחי ךא ,םכרד רצהלו תוחוקל גישהל ונלדתשה ,םדגנ ונמחל .'ץיבלקני

 .ונתיב לומ דמעש םתיב תא ינא תרכוז .ומגפנ אל הניקתה תונכשה

 לע ('ץיטלדב דיחיה) ןופיטפה תא איצוהל לרב גהנ ,תותבש-יאצומב

 ויה השמו םהרבא םיחאה ;בוחרה לכל תונזח יקרפ עימשהלו ,הרטזוזגה

 ךותל םיכפתשמ םהיתולוקו ,ןזחל "םירזוע" ,לרב לש ותיבל םיברקתמ

 .לפאה בוחרה

 .יתרבח התיה םתב הקלייב ,וננכש ,ןהכ תחפשמ תיבב רקבל יתיברה

 .חתופמ רומוה שוח תלעבו המכח השא ,הקמיס ,החפשמה םא תא יתבהא

 הוולשו חור-תחנ לש הריוא התרשה הבל בוטבו ,התיבל םיאבה המדק ךויחב

 :תיבב

 ונמצע ונשגרה ;רחסמו תודידי יסחיב םירושק ונייה ,'ץבול הרייעה םע

 .הב רקבל וניברהו 'ץבול תלהקמ קלחכ

 ידוהי יווה לע ודיפקה תאז תורמל ךא ,םיטעמ םידוהי ובשי 'ץיטלדב

 תווצמו תרוסמה לע רומשל ודיפקה ,יתרוסמ ךונח ולבק םידליה ;םוקמב
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 .גחו תבש ימיב ןהו לוח ימיב ןה ,הרותה

 חטשו ,הביתה ינפל ,הליפתה-לעב ,ןהכ ףסוי רבע -- םיארונה םימיב

 .האריב וירחא הנוע להקה לכשכ ,םימחרה בא ,לארשי יהולא ינפל ותליפת

 תורשכ ינידב היעב לכב .הרייעה לש הבר זא היה ,טשקב בקעי 'ר

 .טילחמהו קסופה היה אוהו ,וילא ונינפ הלהקה ינינעבו

 לש םיירובצה םייחה וב וזכרתהו ,חוורמו לודג היה ונלש תסנכה-תיב

 םע םילהת רמוא ,יקסבוקרב לארשי 'ר ,גרוחה יבא היה וב .הרייעה ידוהי

 תסנכה-תיב לש יאבג רותב .בירעמו החנמ ןיב תותבשב ,הרייעה ידוהי

 גאדש יגפל דוע ,םירונתה תקסהל םיצע ןיכהל גאד ףרוחב .ויכרצל גאד

 ףא ונייהו דמלמ לצא דומלל ונלחתה תסנכה-תיב ךותב .ותיבל םיצעל

 .תולוק-ילוקב ונחרצו ונללותשה םיוסמ םויבש תרכזנ ינא .וכותב םיקחשמ

 המינפ ץרפ ,יקסמינולס שיבייפ 'רו תסנכה-תיב תותלד וחתפנ םואתפ

 " ! סיורא !סיורא" : שידייב תוקעצב

 תוחפשמ ףא םימעפל ,םינצבק הליל תנילל םיאב ויה תסנכה-תיבל

 הרהמו םיינעה ידליל םח לישבת ןיכהל הגהנ ימא .םהידלי םע תומלש

 .םינכסמה םידליה תא םמחל ,תסנכה-תיבל וסינכהל

 ...הנותח א

 רעגייטש רעד יוו .הנותח א ףיוא קעווא ןענייז ןדייז ןטימ עבָאב יד

 ןעייג .ךעקעל ןוא טרַאט סעיצרַאפ זדנוא ראפ ןעגנערבטימ ייז ןלעוו ,זיא

 יד זדנוא ףיוא ןטראוו ןיוש ןלעוו ירפרעדניא ,ענעדירפוצ ןפַאלש רימ

 .ןכאז עטוג

 א ,ךעקעל ווו ,טרָאט ווו ,םורא ךיז ןקוק ןוא ירפ ןענאטשעגפיוא

 ...רָאנ םולח

 ...ונ !עדייז -

 : עדייז רעד ּפָא טצפיז

 ןוא שיילפ ןוא שיפ ,"קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא" ןעוועג הנותח א --

 ה ..."התאר אל ןיע" ,םימעטמ לכ
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 טָאלאב (עלייב-עכייר) זוַאר

 ועגנונאמרעד
 ד

 ,1904 רָאי ןיא עלעטעטש רעזדנוא ךיא קנעדעג םולח א ךרוד יוו

 .עקירעמא ןייק ןרָאפעגקעווא זיא שטיוועייסווא עשוהי רעטָאפ ןיימ ןעוו

 -אטשעג זיא עינזוק ןייז .דימש א ןעוועג שטבול ןיא זיא רעטַאפ ןיימ

 רעווַאניִאוו םוצ געוו ןפיוא ,סאג רעשטיטאלעד רעד ןופ ףוס עמאס םייב ןענ

 ךעלעדיימ ריפ ,זדנוא רע טַאה ןרַאפפָא ןייז ראפ טנווָא ןטצעל םעד .ףיוה

 רעהפיוא ןַא ןיהעש עגנאל ןוא ךיז םורא טצעזעגקעווא ,רעטומ רעד טימ

 ,גנודיישעצ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא'ס עכלעוו ןיא ,רעדיל ןעגנוזעג

 ןבָאה ןרעטלע יד .טייהיירט ןוא ןסעגראפ וצ טינ ןשינעגַאזוצ ,טפאשקנעב

 ענעסקאוורעד סָאווראפ ןענאטשראפ טינ ןבָאה רימ ןוא ,טנייוועג קראטש

 .ןענייוו ןפראד ןשטנעמ

 טָאה שטבול ןעוו ,גַאט א ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה'ס

 ,ןעקשענ ייב בלח טימ לסעק א ןדנוצעגנַא ךיז טַאה טשרעוצ .טנערבעג

 רעשטיוועקושטא רעד ףיוא רעזייה 32 .עקרעכאמטכיל יד ,סיכדרמ עטַָאנ

 א ךיא בָאה למוט ןסיורג ןיא .רעייפ ןטימ קעווא גַאט םענעי ןענייז סאג

 ףיוא ריא טימ ןוא ,טלא רָאי א ,עלעדיימ ןיילק סרעטעפ ןיימ ןַאטעג פאכ

 זיא ךייט םייב זא ,ןענאטשראפ בָאה'כ ,ךייט םוצ ןפָאלעגקעווא טנעה יד

 .ןעירשעג ןוא טנייוועג קראטש רעייז טַָאה דניק סָאד .ןענערב וצ סָאוו ַאטינ

 -פיוא טַאה הפירש יד ןעוו ,טכאנראפ זיב ןסעזעג ריא טימ טרַאד ןיביכ

 טָאהמ ןוא ןלעפ רימ זא ,ןעזעגמורא ךיז ןעמ טַאה לייוורעד .טרעהעג

 -כש יד ןופ רעצימע .רעייפ םעניא עטנערבראפ סלא טגַאלקאב ןיוש זדנוא

 טָאה ןעמ .החפשמ רעד וצ טכארבעג ןוא ךייט םייב ןעזרעד זדנוא טַאה םינ

 דניק סאד .םיתמה-תייחת ןענאטשעגפיוא ןטלָאוו רימ יוו טכארטאב זדנוא

 .טירעטפיד ןופ ןברַאטשעג רעטעפש געט 2 טימ זיא

 סאד ןוא טיובעגפַא קירוצ ןכיגניא ךיז טָאה סאג רעשטיוועקושטא יד

 ןעמוקעגרַאפ ןענייז שטבול ןיא רעבַא .רעטייוו ןסַאלפעג ךיז זיא ןבעל

 רעשידיי א ןופ גנודנירג יד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ןוא ,ןעגנורעדנע
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 .דומילדרכש ןייק ןלָאצ טפראדעג טינ טָאה'מ רעכלעוו ןיא ,לושסקלַאפ

 עכעלטע זעוועג ןענייז לוש רעד ןופ סנירעריפנָא ןוא סנירעדנירג יד

 ,טעברא עכעלטפאשלעזעג ןָאט וצ ןליוו ךס א טימ ,ךעלדיימ עטנעגילעטניא

 םעד ןעיצרעד ןוא ןבעל ןשידיי םעניא ןסיוו ןוא טכיל ןטיירפשראפ וצ

 א ןַאטעג שממ ןבָאה ךעלדיימ יד .טסייג םענרעדַאמ א ןיא ,רוה זגנוי

 ערעייז ןענָאמרעד וצ טכילפ עקילייה א זיא'ס ןוא ,טעברא עשירענַאיּפ

 -טינש יד עזייר ,עכַאי ,סרעוועקנאינ השמ-המלש ,הנח-הרש :ןעמענ

 ןופ רעטכעט עדייב ןוא ,סרעדיינש םעד עבייל ,עטאלז-הרש ,סעקרעמערק

 .בר רעשטבול ןקידרעטעפש םעד -- ,והילא-ףסוי 'ר

 ךעלגניי ןקיש וצ ;ךעלדיימ רַאג טנרעלעג ןבָאה לושסקלַאפ ןיא

 ךעלדיימ טימ ךַאנ וצרעד ,רדח םעד טָאטשנַא לוש רענרעדַאמ א ןיא ןענרעל

 ןעוועג טינ שטבול עקיטלַאמעד יד ךַאנ זיא סערגַארפ אזא וצ ,ןעמאזוצ

 ןוא ןובשח ,ןביירש ,ך"נת ,שיסור ,שידיי טנרעלעג ןבָאה רימ .טיירג

 רערעל רעד סעיצקעל ןבעג לוש ןיא טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןעיינסיוא

 -רעטנוא לוש יד זיא םינמז יירד ךַאנ .סרעלומ םעד לרעב ,ריאמ-בקעי

 ןוא ,ןרָאי ךס א ףיוא ןבילבעג זיא גנוקריווסיוא ריא רעבַא .ןעגנאגעג

 -טנא רעקיטסייג רעד ,סיורָאפ סיוטש ןקישאר א ןבעגעג ,קפס ןַא ,טַאה

 .שטבול ןיא ןבעל ןשידיי ןופ גנולקיוו

 טמערוטשעצ ןוא ןזַאלבעג ןבָאה עכלעוו ,ןטניוו ערענַאיצולַאווער יד

 ןיא ןענייז סע .שטבול וצ טכיירגרעד ךיוא ןבָאה ,דנאלסור עסיורג סָאד

 ערעטלע ןיימ .ךעלרעמעק ייטראפ עלאגעלמוא ןעמוקעגפיוא לטעטש

 יד ןוא "דנוב םעניילק" ןיא ןסָאלשעגנַא ךיז טַאה ,עשַאווד ,רעטסעווש

 .עקירעמא ןייק ריא ןקישקעווא רעכיג סָאוו ,טלייאעג ךיז טַאה עמאמ

 רַאּפ א רַאנ ןבילבעג ןענייז החפשמ רעטגייווצעצ-טיירב רעודנוא זופ
 יד ןוא קלח ריא ןעמונעגוצ ךיז טַאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד .םידיחי

 .סיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז ,ןבעל ןבילבעג זענייז עכלעוו
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 יץיבשוביפ -- טיבש םהרבא

 בול ידוהי לש תימואלה חורה

 םימש יארי םידוהי ויה 'ץבול יבשות

 המעפ תימואלה חורה ךא ,תרוסמ ירמושו

 דמלמה רשא 'ר לש "רדח"ב .םהיתובלב

 ודמל ,דמלמה לדוי 'ר לש "ורדח"בו

 -לות םג ,ארמגו שמוחל ףסונב ,םיקדרדה

 ,בונבוד לש ורפס ךותמ ,לארשי ימי תוד

 ןושלו ,סניפ לש ורפסמ ירבע קודקד

 הארוהה תפש ."'ןושלה" ןודרוג לש ורפסמ

 םינש ,תאזו ,תירבע התיה ולא "םירדת"ב

 ."רופלב תרהצה" ינפל תובר

 םהיניב תירבע ורבדש םידלי ויה

 ימיב .רפסה-תיבו רדחה ילתכל ץוחמ ףא

 בוחרב עובקה ולויטל יקסרפ םייח הרומה אצי ,םירהצה-רחא תועשב ,תבש

 רבד ,אקוד םר לוקבו רחא הרומ םע תירבעב הרע החיש להנו ,ישארה

 .ותוקחל ןוצרו הבר החמש םידליל םרגש

 תוממש תא םיכבמ ויהו שדקמה-תיב ןברוח לע ולבאתה 'ץבול ידוהי

 ,םוקמב היה גהנמ .םיללפתמה תועמדב גופס היה תוניקה רפס .לארשידץרא

 םהיכרי לע ורגח םידליה .תורבקה-תיב לא תסנכה-תיבמ באב-העשתב תאצל

 תוברחה תא םירוהה וחקל תורבקה-תיבב ;םירוהה ידי השעמ ,ץע תוברח

 : הנע ?יברח תא תרבש עודמ ,אבא -- :יתלאש לעש ינא רכוז .םורבשו

 ! "ןברוחה רכזל -- ינב"

 לש שגרבו תובהלתהב םירוהה י"ע ורפוס ונמע לש ההובגה ירופס

 ,הואג

 ;(.ס.צ) "ןויצ-ילעופ" ;"ץולחה' : הרייעב ולעפ םיינויצ םינוגרא העברא

 .ייר''תיבי'ו ייריעצה רמושה"

 ,תסנכה-תיב ילתכ ןיב ףא ,תוינומה תוינויצ תופסא וכרענ םיתעל
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 תועדומ ולתנ םיתבה תוריק לע .הרייעה תובוחרב שמשה עידומ היה ןהילע

 .הפסאל םיבשותה תא וארקש "הנבל-שודק" לש תויתואב תולודג

 םישנאה יטבמ תא ינא רכוז .תובבלב םעפ לארשי-ץראל תולעל ןוצרה

 םהיניע ;1934 תנשב ,לארשי-ץראל יתילע ינפל ,םהמ דרפהל יתאבש העש

 ,לארשידץראל םתולעהל לדתשאש ינושקב ירוה .הגרעו האנק ,החמש ועיבה

 רבכ .לארשי-ץראל תולעל" -- :רמא ,רזעילא 'ר ,יבס .ימצעב רדתסאשכ

 ךרבל הכזאש ,גורתא תוחפל יל חלש ,אנא ךא ,רבכ יתנקז יכ ,הכזא אל

 ."שדוקה-ץראמ ירפ לע תוכוסב

 \ף הציא וגולע ינָפל תרוקה דצוה םע ץבולב ץולתה תורדתסה דעו

 .1926 -- "ץולחה" ןופ טעטימַאק

 יקדצה תניל" תרבח ןהיניב ,תידדה הרזעל תודסומ רפסמ ולעפ 'ץבולב

 ,ךשוממ ןמז הלוח היה םהב ,תוחפשמל ורזע דסומה ירבח .ליעפ יתייה הב

 לקהל ידכ ,וב ולפטו ותוא ודעס ,תולילב ודיל ובשי ,וילוחב הלוחב לפטל

 .חכ ףילחהל לכותש החפשמה לע

 ליעפ .ךרצנ לכל די טישוהל דורט היה רשא ,קורב םייח תא ינא רכוז

 גיהנמ היה קורב םייח .ינויצה ןויערל תובבל הברה הנקו ,תינויצה העונתב

 תונוישר שקבל ,תונוטלשה ינפל אובל וכרטצהש ןינע לכב ןלדתשו הלהקה

 .המודכו

7 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ךרדב ,םיכוסכס בשיל עדי תבבלמה ותוישיאבו ותוצירחב ,ותוקבדב

 .רתויב בוטה דצה לע ללכ

 ,תורגנב וייח לכ למע רשא ,קודא ידוהי ,"רעריווס רעד" הקמהרבא

 קוסעל לכויש ,וימי לכ הטורפל הטורפ ךסח ,היה םינב רסוחמש ןויכ

 .תוקיר םידיב אבה-םלועל אובי אלש ידכ ,ותביש תעל םידסח"תולימגב

 ,המלש תואסקנפ להנ הקמהרבא .תיבר אלל האולה ולצא לבק קקזנש ימ לכ

 עיגה יכ ,תונידעב םהל ריכזמו ,םהיתואולה םלשל םירחאמה יחתפ לע רזח

 רצב ,םירחא םיבשותל רוזעלו ךישמהל לכויש ידכ תאזו ,ןוערפה דעומ

 .םהל

 תא ךא ,למעו הדובע לש םינש ,יתיב יתבזע זאמ ופלח תובר םיגש

 .םלועל חכשא אל יתרייע

 ..ץירכ רעתמא

 שיט ןקידתבש םייב טציז ,"טסעק ףיוא" למעדייא רעשטבול רעגנוי א

 םוצ טגנאלרעד רעגיווש יד סַאוו ,םילכאמ יד טיטעפא סיורג טימ טסע ןוא

 .שיט

 -פיוא םעדייא רעד זיא שיפ עטליפעג יד טגנאלרעד טָאה יז ןעוו

 ריא ףיוא שוק א טסערפעגפַא ןוא רעגיווש יד זעמונעגמורא ,ןענאטשעג

 .שיילפ ןטימ רעלעט יד טגנאלרעד טָאה יז ןעוו ךיוא עבלעז סאד .םינפ

 גנורעדנוווראפ סיורג ןופ ןטלאהנייא טינ ןיוש ךיז ןעק רעווש רעד

 : גערפ א טיג ןוא

 ? רעגיווש רעד טימ ךיז ןשוק אזא גנילצולפ סעפע סָאוו --

 : למעדייא רעטוג רעד טרעפטנע

 עדארג ןוא זיירכ ןצונ וצ ביל ךיא בָאה שיילפ וצ ןוא שיפ וצ --

 ,שיט םייב סע טלעפ טנייה
  .ח
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 קבק בד

 ןמיינה לע 'ץבול

 תודג דיל ,הנבלה היסור תמדא לע

 תפקומ ,'ץבול הרייעה הנכש ןמיינה

 ,הנטק הרייע .םייסורוליב םירפכ תורשע

 -שעכ קדוהגובונ זוחמה ריעמ תקחורמה

 רשא) רימ תרייעמו ,מ"ק דחאו םיר

 ןיטינומ ואצי ,"רימ תבישי" ,התבישיל

 (החתפל ורחש םיבר רשא ,הרות-זכרמכ

 הבוטו הבורק תונכשבו ,מ"ק םישולשכ

 .'ץיטלד הרייעל

 -ב תסלכואמ הבורב ,הנטק הרייע

 הלהנ ,תירצונ הביבס ךותב | ,םידוהי

 ,ךרד ימימת םידוהי .םייתרוסמ םייח

 ,רדחב ודמל םיינעה ינב ףא ,רפסו הרות יבהוא ;םימש יאריו בל יבוט

 .םייתרוסמ םיידוהי םיכרעו הארי ,הרות וגפס וב

 םיפקומ ונא וב ןדיעב םויכ ,הרייעב םייחה לע בשוח ינאש העש

 -- םישימח ינפל וליאכ המדנ ,היגולונכטה ילולכשו ,היצזיגרדומה ימסקמב

 הווהב ורמשנ גהנמהו תרוסמה .םורזמ "ןמזה" דמע 'ץבולב הנש םישיש

 טאל ופטש םייחה .דיתעב ףא םתונשל ןיאש היה רורבו ,תונדפקב

 ,םיגהנמ םתוא :תכל יקיחרמ םייונישו תולודג תורומת אלל ,םיתלצעבו

 .דידיחולשמ םתוא ףאו ,םיכרע םתוא

 רשא ,םיריעז םירחוס םבורב ,רחסמהמ רקיעב וסנרפתה םיבשותה

 םבור ,םירישע ויה אל הרייעב .םיבר םירוסיו םימדב םהל התלע םתסנרפ

 חבש ךות ,ןידה תא ולבקו טעומב וקפתסה ךא ,םיינע ויה םיבשותה לש

 .ךרבתי םשל הידוהו

 ,עיתפמ ןוימד וזל וז תומוד ויה ןילופ תוצופתב תוידוהיה תולהקה

 הביבסה תעפשהב -- תאזו ,הל ךא דחוימ ןויבצ הרייע לכל היה ,תאז םע
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 .המודכו ינחור-יתוברת ידוהי זכרממ קחרמה ,תיפרגואיג-תינטאה

 םיירקיעה תורוקמה ףא ווה רשא םימרוג ינשמ העפשוה 'ץבול

 : הרייעה יבשות תסנרפל

 .תיאלקח-תירפכה הביבסה .ב .ןמיינה רהנ ,א

 ןמיינה .א

 שמש אוה ,םיקחרמ תריש רמז וילג ןואש ,הרייעה דיל ףטש ןמיינה

 ,םיצע יעזגב הפייעל תוסומע תודוספר יפלאל ,הרובעתו הרובחת קרועכ

 .'ץבול תפקומ התיה םהב תורעית לש

 .ןאמעינ ןפיוא ןטילפ -- .הריטה קפואב .ןמיינה לע תודוספר

 תודוספרה יליבומל ,םיירקיע שובלו ןוזמ יקפס ושמש םוקמה ידוהי

 .תורסנמב םילעופלו

 םירוקיב .ןולמדיתב המכל הסנרפ רוקמ שמש ,םיצעה ירחוס רוקיב
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 -והש םייגרדומו םישדח חוה יכלהו ,םיקחרממ תוחוחינ םמע ואיבה ולא

 .התמדרתמו הנואפקמ הרייעה תא ואיצ

 תוניפסה ;הביבסהמ תיאלקחה תרצותה תא וריבעה ןמיינה לע

 ,םינגדב תוסומע ,הינמרגל ,םרזה םע תואשינ ןכרד ושע ,"ןטַאב" ,תונטקה

 םינמוש ,טפנ ןברקב ואשנ הינמרגמ ןרזחב .התשפ יניערגו ןמש יניערג

 .חבושמ חמקו

 םוקמכ שמש אוה ,הרייעב הרבחה ייח לע ףא ומתוה עיבטה ןמייגה

 שמש ץיקב ;הלדנ יתלב םייוליבו תועתפה רצוא ובוחב ןפצ ,טיקו שפונ

 םוקמה יבשות .הקלחהל חטשמ ףרוחבו שפנ בישמ ,ןנוצ םימ הווקמכ

 ,החמשב והודקפ םירגובמה ףאו ,יתרבח שגפמ םוקמ וב ואר םיריעצה

 .ךכל ונפתהשכ

 תיאלקחה הביבסה .ב

 ירכא ולע עובשב םימעפ ,תיאלקח תירפכ הביבס ךותב הנכש הרייעה

 .םתרצות םע הרייעל הביבסה

 הססונתהש תיבלסוברפה היסנכה תא דוקפל םירכאה ואב ,ןושאר םוי לכב

 םאובבו ליעומה םע בוטה ובלש םירכאה .הרייעב רתויב הובגה םוקמב

 ונתנו ואשנו ,חמוצה ןמו יחה ןמ םתרצות םמע ואיבה ,םיהלאה תדובעל

 .הז םע הז

 ;ישילש םוי לכב קוש םוי םייקתה ןושאר םוי לש קושל ףסונב

 ,תויח לש תולהצו תויעג ,תויעפו ,םדא תלומה לוקב הבחרה ואלמ םירכאה

 לש םמוקמ דקפנ אל הלומהה ךותב .םיקדובו םיששממ  ,םינוק ,םירכומ

 וקפיסו םרחסמלו םהיכרצל םירכאהמ ונק רשא ,"לארשי"ינב וניחא"

 .םהיכרצ םירכאל

 ללגב .םילכורו תויונח ילעב ,םירחוס ויה םיבשותה לש םבור בור

 רקבה ירחוס ,ןתשפה ,האובתה ירחוס הרייעב ובר תירפכה הביבסה

 .םיסוסו

 לכמ םירכאהמ ונקו הביבסה ירפכל ואצי הרייעב םיסנרפמ תורשע

 .תבש דע ןושאר םוימ תיבהמ ורדענ ףא םיתעל ,דיל אבה
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 םהב ,םינטק חזרמ יתב ,"קנייש"כ םיבר םיתב ושמש ,קושה רככ דיל

 ,חולמ גד לש ובנזב חונק ךות ,הקדוו תייתשב קושה ימיב םירכאה וליב

 .רכוס םע התו

 ונתרייעב ;"תוסנרפה" תשקמ דקפנ אל "שדוקה-ילכ" לש םמוקמ

 ,רחאה רישכה הז ףירטהש המ .הז תא הז ומטשש םינבר ינש ינמזב ויה

 .ושייבלו וצימשהל ,חפב והער תא שיא ליפהל תומלוע וכפה

 ,הנושארה םלועה-תמחלמב ,הרייעל ועיגה םינמרגהש ינפל רפסמ םימי

 ויה םיתבה תוגג בורש ןויכ) תופרש לש ששחמ ,םהיתב םיבשותה ושטנ

 .תסנכה-תיב ירוחאמש וחאב וזכרתהו (לודג תופרשל ששחה היה ,שקמ

 םוקמב וראשנ םידוהיה ךא ,גוסנה אבצה םע חרב הביבסה ירכאמ קלח

 .םינמרגה ועיגי אל הז חדנ םוקמלש ורבסש ןויכ

 ואב ,ןתא ללוהתהל תורענו םישנ ושפת ,םיקזוקה וללותשה םיתניב

 .הרייעה תא ופרשי ,ןתני אל םשקובמ םאש םימויאבו ,ףסכל תושירדב

 ,"דלאווג" דחי קועצל ולחה ,םיברק םיקזוקב םניחבה ידמו ודכלתה םידוהיה

 .םיקזוקה תא חירבהש רבד

 ,אקוד תבש םויב ,םוקמל ועיגה םינמרגה ;התדבתנ םידוהיה תווקת

 ןיב ,תיזחה וק שמש ןמיינה רהנ .ולגוה היבשותו הפרשנ הלוכ הרייעה

 .1918 תנשב ,המחלמה ףוס דע ינמרגה אבצל יסורה אבצה

 רוזחל ולחה היבשות .ינלופה אבצה י"ע 'ץבול השבכנ ,1920 תנשב

 .המקשלו התונבל ,הילא

 הלכשהה חור רקיעבו תיללכה הלכשהה ;הרייעב המעפ השדח חור

 ,םילודג תוברת יזכרממ ורזח רשא ,םיריעצה תובבלב םעפל הלחה ,תירבעה

 תא ותרשו ,הלכשה ונקהש רובצ תודסומ ומקוה .וז חור חפטל וגאדו

 -ינגו הלודג הירפס ,יממע רפס-תיב :ומקוה .תימואלה היחתה ןויער

 תא יכ טלחוהו םוקמב שטנ תירבעו שידיי תוברת ןיב חוכוה .םידלי

 "אשיצ" תרבח םע יתרשקתה ךכ םשל .שידייב דמלל שי םייללכה םידומלה

 .ונתרייעבש רפסה-תיבל להנמ וחלש םהו ,השראוב
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 .(יאקבר ר"ד) ןיבור לארשי ,"ַאשיצ" םעטמ ,'ץבולב רקיב 1921 תנשב

 יכ ,בתכ ורוקיבל םוכסב ,הרייעב רפסה-תיב וילע ריאשה קומע םשור

 םילהנתמ הרייעב םייחהש דועב ,המדיק אצמ רפסה-תיבבש רבדה אילפמ

 .םינש תורשע ינפל ומכ

 .ןילופב "תוברת" רפסה"יתב תשרל ןמזה ךשמב ףנוס רפסה-תיב

 ןיַפ גנוטלאווועפ

 0 עט אילביגב קל אָפ רעועטגויל
 ץבולב תיממטה הקיתולביב דעו

 .1930 תנשב תיממעה הירפסה דעו

 ,קבק בד ,'ציבומילש סוחנ ,'ציבלומש בקעי ,קורב סהרבא : לאמשל ןימיומ

 .יקסרפ סייח ,'ציבוקציא סנוי ,יקציבינגינ היח

 המקוה (לארשיב תאצמנ הבויל ותוחא) אריפש לאומש לש ותכרדהב

 .שידייו תירבעב ,תיממעה הירפסה תא ומיקה היתוסנכהמ ;תיתמרד הקהל

 לש תירקיעה ותרטמ .הרייעה חותיפל רזע רשא ,יממע קנב דסונ

 ינא לוכי ,םינש הברה ךשמב ,הלהנהה רבחכ .םיקקזנל רוזעל היה קנבה

 .קנבה יתורשב ורזענ ףאו וקקזנ םיבשותהמ םיבר יכ ,דיעהל

 םתא ואיבה "ר"תיב"ו "ריעצה רמושה" ,(.ס.צ( "ןויצ ילעופ" ,"ץולחה"

 תודוה הברה) תונויצה קדיח רבכ ןנק רעונבש ןויכ .הרייעל השדח הפונת

 לע תובר עיפשהו ,בהלנ ינויצ היתש קורב םייח לש ,הכורבה ותלועפל
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 הרשכהל חלשנ לודגה בורה .הרשכהה תולועפב תועונתה וליחתה ,(רעונה

 -ץראל ולע תורענו םירענ השימחו םיעבשכ .'ץיבונרבב "הירחש" ץובקב

 .תיצאנה תצלפמה ינרופצמ ולצנ ךכו לארשי

 אשינ םנורכזו ,וניניע דגנל תפחרמ םתומד ךא ,דוע םניא 'ץבול ידוהי

 קלמע ךל השע רשא תא רוכז :הישנה תומוהתמ עוושמ םלוק .ונבלב

 !! המות דע ונייח סוכ תוצמל ונל ןתנ אלו ונחצרנ יכ ,רוכז !!!ייצאנה

 סטנטע רעשטבול

 ,טנגעג רענעי ןיא גנורעקלעפאב רעד ןופ בור'ס יוו ,ןדיי רעשטבול

 : סטעפ ראפ טלוק א ןעוועג טושפ זיא'ס ;סנסע עטעפ טאהעג ביל ןבָאה

 ,ץלאמש-ןזדנעג ,סעקשטאק ןוא זדנעג עטעפ ,רעניה עטעפ ,שיילפ טעפ

 ,עצינטוק עטעפ ,עקשיק עטעפ ,סעינעבירג ,ץלאמש (ןרעדניר)-עוועקוט

 א ,לזדלעה טליפעג טעפ א ,פוז עטעפ ,לגוק רעטעפ ,קישזיירג רעטעפ

 .ןייב טעפ א וליפא ןוא אשטעפ ,שיילפ-טסורב לקיטש טעפ

 ןסטעפ ענעדיישראפ ףיוא עטקאבעג ןוא עטלגערפעג ,עטכָאקעג ,סנסע

 ,סעקטאל ,ןטעלטַאק :עטסטמעטאב ןוא עטסקאמשעג יד ןעוועג ןענייז

 ןוא רעצכעגייט ,רעטופ ןיא ןעמיוווש ,לפָאטראק ,סעקשופמאפ ,סעצנילב

 סעקבאב עקידתועובש ,ץלאמש-ןזדנעג טימ ךעלדיינק עקידחספ .סענילב

 ךַאנ טדער רעוו טנייה .וו.א.א ךעלעמעז-רעטופ ,רעטופ טימ עטפאזעגנַא

 טעפ א יאדווא ןוא גנירעה ןטעפ א זןופ ,טשרווו טעפ לקיטש טוג א ןופ

 .סיורא ןאמעינ ןופ שיפ

 יד ןענאמרעד עקאט ןעמ ףראד שיפ ייב ןיוש טלאה ןעמ זא ןוא

 : ןדיי רעשטבול יד ןופ ןשיט יד טריוורעס ןבָאה עכלעוו ,שיפ ןטרַאס עלא

 ךַאנ ,שיפ עשידיי ערשכ עלא ןופ ךלמ רעד -- טכעה עקאט לכ"םדוק

 עמאס רעד ןוא סענַאקָא ,ןפראק ,סעסאראק ,סנעיילש יד ןעמוק םיא

 עקיפמוז ןופ חיר ןטימ ,עקטַאלפ עקסנאמערַא יד -- שיפ רעטסקיליב

 ןוא סוסקול א ףיוא טביולרעד ךיז ךיוא לֶאמא ןעמ טָאה וצרעד .ךעלכייט

 ,גנירעה (ןטרעכיורעג) "ןטלזדנעוועג" א ,גנילטיפ ןטרעכיורעג א טפיוקעג
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 ,(טפאז גנירעה) קָאיל לסיב א ןופ בָאגוצ ןטימ גנירעה א עקאט ןוא

 .(לפאטראק) סעבלוב עסייה ,עטכָאקעגפַא םיא ןיא ןעקנוט וצ

 ןופ ןכאמ ןגעלפ סעמאמ רעשטבול םימעטמ אראפ סָאוו ,סעבלוב ,ָאי

 ,(שיפ ןַא) עבלוב-שיפ ,סעבלוב עטליישעגפַא ,ץכעלַאש טימ סעבלוב :ייז

 -עשאק ,שיפ טימ פוז-עבלוב ,סעבלוב עקיכלימ ,ךעלבעב טימ סעבלוב

 ,ץכעגייט ,סעקטאל ,סעבלוב טנלַאשט ,סעבלוב עטקאבעג ,(ערויפ) .עבלוב

 ,סעבלוב ענעטַארבעג ,סענילב ,ךעלכלעג רעייא טימ ךעלעגוק ענעבלוב

 ,ךעלדיינק ענעבלוב ,עבלובדעשאק ןופ ץכעגייט ,סעבלוב עטלגערפעג

 -עבלוב א טימ ,סעבלוב טימ סעמיצ-ןרעמ ,ןעמיולפ טימ סעמיצ-עבלוב

 לוו יוזא ;לעמ טימ סעבלוב ןופ עדנַאב עתמא יד עקאט ןוא לדיינק

 : לדיל סאד טגניזימ

 סעבלוב קיטנַאמ ,סעבלוב קיטנוז"

 ". ..סעבלוב רעדיוו ,ךַאווטימ ןוא קיטסניד

 -ןרַאק :ךיק רעשידיי רעד ןיא טצונאב טיירב ןרַאוועג זיא לעמ ךיוא

 ןראפ ןעוועג טוג ךיוא זיא ,טיורב ןוועזַאר ןקאמשעג םעד ןקאב םוצ ,לעמ

 -פערק ,לפראפ ,ןשקַאל ,סקעבעג ראפ לעמ ענעצייוו .ךעקעל-דקינָאה ן'תמא

 ענדעילסַאּפ .ןכאמ ןיילא ןגעלפ סעמאמ יד סַאוו ,ךעלעדנאמ ןוא ךעל

 תולח "עשינצבק" עניורב-לקנוט ןקאב םוצ ,םעט ןכעלרעטיב ןטימ ,לעמ

 ,סעקטאל ,ךעלדיינק ראפ לעמ עקשטער ."סעקדעילסַאּפ" -- סנכוק ןוא

 עקצנַאמיראמ ."ןאמטוג" א ךעלב א ףיוא ןקאב םוצ ןוא "סעקינאשטערג"

 ראפ ,רעייפ ןפיוא ןענערבוצ עלעסיב א ןצונ ןראפ טגעלפ'מ סָאוו ,לעמ

 ,ךעלדיינק-עקצנָאמיראמ עקאמשעג יד ןכאמ וצ ןוא עשאק רעקידתבש

 ."ךלמ ינדעמ" -- לגוק רעקצנָאמיראמ א זוא

 ןופ םינימ ענעדיישראפ ןעוועג ךיוא ןענייז ןעלגוק ךייש סָאוו

 -ןשקַאל רעטעפ רעד עקאט טמענראפ ןַאנביוא םעד :דמעמ םענעדיישראפ

 לגוק א טמוק םיא ךַאנ .זעק טימ לגוק-ןשקַאל א תועובש ףיוא ןוא לגוק

 ,לעמ ןופ לגוק רענעסַאגעג א םעד ךךַאנ ,טכורפ טימ טליפעג לעמ ןופ

 ןא ןופ טלאטשעג ןיא לגוק א ןוא לגוק-עבלוב א ,ץלאמש ןוא רעייא

 .לזדלעה טליפעגנָא
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 :ןסקעבעג ןוא תולח

 ןיא תולח ,סרעטייל ןופ םרָאפ ןיא תולח ,סעקטיק ענעטכָאלפעג

 -רעייא ,ןטכורפ טימ עטליפעגנַא ןעלדורטש .רעגניפ טימ טנאה א ןופ םרָאּפ

 טרעוו'ס זיב ,לסייוו יד ןפאלק גנאל רעייז ףראד ןעמ עכלעוו וצ ,טרָאט

 ,סנכוק-זעק ,ךעלטיורב-לדנאמ ,סעקבאב ,רעכעקעל-קינָאה ,םערק א

 רעטופ ףיוא ךעלעמעז ,ךעלכיק-רעייא עכורק ןוא ךעלכיק-רעייא עטראה

 -יוטשעג טימ עטליפעג ,ןשאט-ןמה ,גנירעמיצ טימ עטליפעג ךעלעמעז ןוא

 .סעקדעילסַאּפ ןוא הלח-למיוב ,ךעלגייטדקינַאה ,גנירעמיצ ןוא ןַאמ םענעס

 רעשטבול יד ןיא ןסקעבעג ענעדיישראפ יד ןופ לייט א רַאנ זיא ץלא סאד

 -נאלג יד ןוא סנכוק ענעקורט יד ןבעגוצ ךַאנ ףראד ןעמ .ןעמייה עשידיי

 םעט אראס ,ייא ,ייא ,לגייבדרעייא יד עקאט ןוא לגייב עטניורבראפ-קיצ

 .0) טאהעג ןבָאה ייז

 :סנסע עקידבוט-םוי

 טימ רעבעל עטקאהעג ,ץלאמש טימ ךעטער ,שיפ עטליפעג :תפש

 .לגוק ןוא טנלֶאשט ,סעמיצ ,עצינלוביצ ,עלעביצ

 -הצמ ןופ ךעלעגוק ,סעקירוב עטלעטשעג ןופ לסָאר ,ךעלדיינק :  הספ

 ענעסיוטשעצ ןופ ךעלעגוק ,לעמ-הצמ ןופ סעקשופמאפ ,ךעלזמערכ ,לפראפ

 .סעמיצ-ןעמיולפ .רעייא טימ לאמכַארק ןופ טרָאט ,רעייא טימ סעבלוב

 ךעלעמעז-רעטופ ,ןכוק-זעק ,סעקבאב ,זעק ןופ סעצנילב : תועובש

 .ךלימ טימ עירָאקיצ לזעלג טוג א םעד וצ זוא

 -קינָאה ,טנעה ןוא סרעטייל ןופ םרָאפ ןיא תולח :הנשה"שאר

 .רָאי ןסיז א ףיוא ןמיס א -- ,ךעלגייט

 ןעמ ןעוו ,הברדהנעשוה ,תורפכ טגַאלש ןעמ ןעוו ,רופכ"םוי ברע

 ןסע ןעמ טגעלפ ,ןענמה טגַאלש זעמ ןעוו ,םירופ ןוא תונעשוה טגָאלש

 יד טגַאלש ןעמ ןעוו ,טלָאמעד ךיוא זא ,ןבעגוצ ןגעלפ םיצל .ךעלפערק

 .בייוו

 יד עקאט ןוא (סעקשעריפ) ךעלגייט קינָאה ,ןשאט-ןמה :םירופ

 .הדועס עקידמירופ עתמא
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 -ראק ןופ ןוא לעמ עקשטער רעדַא ענעצייוו ןופ ,סעקטאל ::הכונח

 ןוא ץלאמש-ןזדנעג ןיא טקנוטעג ,ןעמאזוצ טשימעג עקאט רעדַא ,לפָאט

 .סעינעבירג

 עכולסאק א טכַאקעג ךיוא ןעמ טָאה טיורב טקאבעג טַאהמ זא

 ,לכאמ א ;רעקוצ ןוא ,ענישטשַאר רערעיוז ןופ שימעג א ,(עכולסיק)

 ...ןקעל וצ רעגניפ יד

 עצינלוביצ עטעפ א ,ךלימ טימ טסייווראפ לעמ ןופ עקרעשטאז א ןוא

 טימ רעייא עטקאהעג ,רעיוז ןוא סיז ןיא טכָאקעגנייא ,סעלעביצ ןופ

 רעשטבול ץלא זענייז סאד ,קיסע-ןייוו ןיא גנירעה עטקאהעג ,עלעביצ

 טנייה טלַאוו'כ עכלעוו ראפ ,ןסעגראפ טינ ןעמ ןעק םעט רעייז סַאוו ,סנסע

 ."קייטס" ,ןעיורבלאה ,ןטסעב םעד ןבעגעגקעווא

 ,ענעטעמס ןוא ךעלכלעג טימ טסייווראפ ,וואשטש רעלעט א ןוא

 ענעשטַאב ןוא ,עלעקרעגוא ןשירפ א טימ עלעביצ ענירג טקַארבעגניירא

 (ךעלגירק ענעמייל) סעקשידאל עטלעטשעג ןיילא יד ןוא (עקניווטַאב)

 עקיִאב ןיא טביילב סָאוו ,עקנילסאמ ערעיוז יד ,ענעטעמס ןוא ךלימרעיוז

 עטרעייזעג ןיילא ןופ לסָאר זַאלג א עקאט ןוא ,רעטופ ןפאלקפיוא ןכָאנ

 ,ךַאנ טדער רעוו ,לבָאנק ןוא למיק ,פַארק ןופ םעט זטוג ןטימ ,סעקרעגוא

 ...תושפנ הייחמ שממ ,ענעטעמס טימ טסייוועגוצ זיא'ס זא

 ,ןשראק ,("ןפראדאב וצ טינ ףיוא") סענילאמ ןופ סעינעראוו יד ןוא ,ונ

 -- ,ךעטער ןופ אי -- ךעטער ןופ וליפא ןוא ןראב ,סעקוואקסורט ,ןסערגא

 -עגנייא יד ןבעגוצ ְךַאנ ןעמ ףראד וצרעד .סעניווארושז ןוא סעצינסורב

 ןשראק ,סעדגאי עצראווש טימ (רעשעלפ עסיורג) "סעילטוב" עטלעטש

 .האופר א יוו טנידעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,סענילאמ ןוא

 ןוא רעקוצ טימ טעווארפעגוצ ,עטכַאקעג ןוא עיור סעדגאי עצראווש

 ,ענעטעמס ןוא רעקוצ טימ סעקוואקסורט ןוא סעדגאי עטיור יד ,לאמכַארק

 ענירג ןוא טאלאס םענירג ,סעקרעגוא עשירפ יד טימ ךעלכעטער יד

 טימ ,ךלימרעיוז טימ טשימעגסיוא ,ןטרַאג םענעגייא םענופ סעלעביצ

 ןיא טמוק ענילס יד .רעטופ טימ טרימשעגנַא ,טיורב זוועזַאר ןצראווש

 .םעד ןגעוו ךיז טנַאמרעד ןעמ ןעוו ,ליומ
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 סעבַאב ןוא סעמאמ ערעודנוא סָאוו ,סנסע יד ןעוועג ןענייז ץלא סָאד

 .טנוזעג ןוא תוחוכ ,טייצ ךסא םעד ףיוא קידנבעגקעווא ,טיירגעגוצ ןבָאה

 ןבעגעגסיורא ןוא ןדיי רעשטבול יד טרענעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו טימ ,סנסע

 .תורוד עטנוזעג שיזיפ ךיוא ךיז ןופ

 ךיוא רימָאל סנסע ענעדיישראפ יד ןיוש טנַאמרעד ןעמ זא ןוא

 עכלעוו טימ םילכ ןוא םירישכמ ,ןעגנוטכירנייא ךיק יד ןענַאמרעד

 ייברעד .טעברא רעייז וצ טצונאב ךיז ןבָאה סעבַָאב ןוא סעמאמ ערעודנוא

 ןוא שיסורסייוו ןופ ּפַא ןעמאטש ןעמענ לייט א זא ,ןקרעמאב ןעמ ףראד

 : ןרָאוועג טשידייראפ ןענייז

 רעטופ ןפאלקפיוא םוצ עלעסעפ -- עקיִאב

 לפעשקלעמ -- עציניִאד

 גייט ןטענק םוצ עלעסעפ -- עשוייד

 ןכַאק םוצ לעטשעג רענרעזייא -- סופיירד

 שעוו ןרעגלאוו םוצ רישכמ -- ץלַאהרעגלאוו

 םענורב ןופ סרעמע ןפעלשסיורא םוצ רעקנא ןימ א -- קיָאוו

 ןיא פעט ןלעטשניירא םוצ לפָאג רעטקידנורראפ בלאה -- עקליוו

 ןוויוא

 פעט ןקינייר ןוא ןבייר םוצ עטאמש -- שטעכעוו

 ןוויוא-קאב םעד ןכאמראפ םוצ ךעלב -- עקנילסאז

 לעמ וצ פיז עטכידעג -- עלעפיז

 ןזייאבייר -- עקראט

 (ןזייא-סוג) ןוהושט ןופ לפעט -- ןוהושט

 ןעמיוק םעד ןכאמראפ וצ לקעד -- עקשוי

 גורק רענעמייל -- עקשידאל

 ןוויוא ןיא סקעבעג ןצעזניירא םוצ ןקעטש א טימ לטערב -- עטעּפַאל

 גייט ןרעגלעוו םוצ טערב -- טערבנשקַאל

 רעסאוו ןכַאקפיוא םוצ גנונעפע רעלַאמש א טימ לפעט -- קאיל

 גייט ןטענקראפ וצ ילכ ענעצלַאה -- רעטלומ

 הצמ ןסיוטש םוצ לסיוטש ענעצלַאה -- עפוטס

 ןעלגערפ םוצ טצונעג ,ןאפטַארב -- עדעוורַאקס
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 ךיורבעג ןכַאנ רעסאוו קיצומש ראפ רעמע רעדַא לפעש -- עציניומָאּפ

 ןוויוא םעד ןרעקסיוא םוצ םיזעב -- עלעמַאּפ

 זעלגערפ םוצ טצונעג ,ןאפטַארב עכאלפ -- עוונאפ

 שיפ ןכָאק םוצ טצונעג רקיע רעד ,ןאפ -- לדנעפ

 ןוויוא-קאב םייב ןכַאק םוצ טרָא -- קישטעפירפ

 ץלָאה ןופ לסעפ קירעדינ -- (רעבעצ) רעבוצ

 ןוויוא ןופ פעט ןראשסיורא םוצ ןזייא רעטגייבראפ -- ערעשטַאק

 רעניה ןטלאה וצ ןוויוא-קאב ןרעטנוא טרַא -- ךוטַאק

 גייט ןרעגלעוו םוצ לקעטש רעדנור -- עקלשטאק

 ךלימ ראפ סֶאמ סלא טנידעג ,לדנעק ענעכעלב -- טרָאווק

 ןופ רעסאוו ןפעש םוצ ,לטנעה א טימ עלעפעט -- (קַאבוק) לדנעק

 רעמע

 "רישעגכַאק" ןשטייד ןופ טלפירקראפ ,לפעט -- רישעגרַאק

 ןעגנונעפע ערעסערג טימ פיז -- עטעשער

 ,ןַאמ זסיוטש םוצ ,רעזרעמ א טימ עלעסעפ ענעשעמ -- לסיוטש

 .וו.א,א רעפעפ

 .רישעג סָאד ןשיוו םוצ ךעטנאה -- עקרישטש

 ללה .ק

 ..."םיריזח רעשטבו 2.

 טאהעג רעשטבול יד ךיוא ןבאה ,ךעלטעטש יד ןיא ןדיי בור'ס יוו

 ."םיריזח רעשטבול" -- ןעמַאנוצ א

 ךיוא ןבָאה ןסאג עשידיי יד ןיא סָאוו ,ןופרעד סע ךיז טָאה ןעמונעג

 -מורא געט עצנאג ןגעלפ םיריזח ערעייז ןוא ,םייוג ענלצנייא טניווועג

 עשידיי יד טאהעג ביל עקאט ייז ןבָאה רקיע רעד .ןסאג יד רעביא ןכירק

 רענטרעג עשידיי יד ןיא ןפאכוצניירא ןעוועג היחמ שממ ךיז ןוא ךעלפייה

 .ןברוח א ןכאמנָא טרַאד ןוא

 ןופ רעייגרַאפ יד ןעוועג שיטקאפ םיריזח יד ןענייז טכיזניה רעד ןיא

 .ק .ה .םייוג יד -- םיטאבעלאב ערעייז
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 ןוזננוס םייח

 הווקתו תוליעפ ימי

 תרוסמ םייח חרוא הלהנ 'ץבול

 -שהש יווהו ,תובאה תשרומ לע תתשומ

 .תורוד ךשמב שרת

 ונממ ;הרייעה זכרמ תא הווה קושה

 ,"קדורגובונ" | :תובוחר העברא ואצי

 ןכ | .יי'ץיטלד"ו | ,"הריטה" ,"ץיבקוצא"

 ,ץחרמה-תיב תטמס קושה זכרממ האצי

 תשולשו ,"תוברת" רפסה-תיב ודמע הב

 םינבא םייונב םהמ םינש ,תסנכה-יתב

 .ץעמ דחאו

 איצוהל) 'ץבולב ויה אל תשורח יתב

 -שותה תיברמ .(חמק-תנחטו ץע-תרסנמ

 .הכאלמו תולכור ,רחסממ וסנרפתה םיב

 ,ןתשפב ורחס ,ףרוחה ישדוחב רקיעב להנתה ,יתנוע היה רחסמה

 םירעהמ םיקוחר ונייהש ןויכ .תויח לש תוורפו ריזח תורעש ,האובת

 ונייה ול ,בורקה זכרמה .הפוקתה ישודיחמ םיבר ונילע וחספ ,תולודגה

 תונשל ,ךרד אצמ רעונה ךא .קדורגובונ היה ,לשממה ירדס לכב םירושק

 -כרמה רחא רוחיאב יכ םא ,םוקמב רעונ תועונת ודסונ ;םייחה תוחרואמ

 .םהיתורוש ןיבל תובהלתהב םיבר ופחסנ םדסווה םע ךא ,םילודגה םיז

 ,'יץיבלביק יכדרמ : םהיניב ,םיריעצ םירוחב תצובק הדסי 1928 תנשב

 -- ,ינאו 'ץיברחז בקעי ,'ץיבוביל םהרבא ,'ץיבלקני םייח ,'ץיבלומש ללה

 'ץיבונרבב העונתה תגהנה םע ונרשקתה .יריעצה רמושה" לש הצובק

 םיסופד ויה אלש ןויכ ,הרזע תשקב םשל ,קדורגובונב בורקה ןקה םעו

 רקיעב ,םיחילש ונילא וחלש -- האב הרזעה .ןקה תא להנל דציכ ונידיב

 רשא ,תולאשו תויעב םהירוקיבב ונרתפו םהירבד אמצב וניתש .תבש ימיל

 .רצק ןמזב לכה תעדל וניצר ,הרצק התיה ונחור ;ונל וקיצה
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 םהב תוחיש ונמייק ,םידודגו תוצובקב ןגראתהל לחה םוקמב רעונה

 ונאצי .ונמע תשרומו תודלות לעו תונויער לע ,םיילאוטקא םינינע לע ונד

 וידחי ונמקרו םיגח אתווצב ונגגח ,הליל ילויטל ,ץיק תונחמל ,הדשל

 .תומולח

 הרישב גחה תא ונגגח ;'ץיטלד דילש הזוחאל ונאצי רמועב ג"לב

 תריוא איבהל ונחלצה .תורודמה לש תודצרמ שא תונושל דיל ,םידוקרו

 .הלוכ הרייעל גח

 ענכשל היה לק אל .םימי הנומש ךשמל ,ןמורקב ץיק הנחמל ונאצי

 ; ךכ-לכ הכורא תוהשל ,הנחמל תאצל םהינבל ושריו ורתעי יכ ,םירוהה תא

 ;הנחמל זוזמ יכרצמ ףוסאל ףא היה השק .ונחטבהו ונרצפה ,םיתבב ונרקיב

 .העונתה ירבח שובגל םרתו ,םייקתה הנחמהו ונחלצה ףוסבל

 ,תוברת יברע ונכרע .הרייעב יתוברת זכרמ לש ןויבצ לבקל לחה ןקה

 ,ףואשל המלו םוחלל המ רובע היה ,רגתא אצמ רעונה ; םיטפשמו תואצרה

 .תועדו תונויערל יוטיב תתל היה רשפא וב םוקמ אצמנ

 תולמעתהב ונעפוה ,ונגצה םהב םיפשנ ונכרע ,תיטמרד הקהל ונמקה

 .ונתינכתב עיפוהל ,ונעסנ 'ץילרקל ףאו ,הרישבו

 ;ףרוחה ימיב רקיעב ,תולועפה ךורעל ןכיה -- התיה תירקיעה ונתיעב

 .רעיבו הדשב ונשגפנ ץיקב

 ,הנעטב םירומה ךכל ודגנתה הליחת ;רפסה-תיב ילתכ ןיב ונלעפ

 ייה וניתופיאשש ןויכ ךא .םידימלתה לש דיה תודובע םילקלקמ ונא יכ

 .ונתלועפל וחתפנ דסומה תותלדו ףוסבל ונל ורתענ ,תוזע

 הרשכהל ואצי םיבר ,רעונה רובע דחוימב -- הנתשה םייחה יווה

 .הדמשהמ ולצנ רעונה תועונתל תודוה .לארשי-ץראל ולעו

 ךא ,םיצאנה יסגלק ידי-לע הברחנו הסרהנ ,תיזיפ הדמשוה 'ץבול

 .החכישל םינתנ םניא ,היבשות לע תונורכזהו -- הב הררשש הריואה
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 ל''ז יבצ-ןב קחצי ,אישנה תחפשמ לש רשקה

 'צבולל

 יבצ 'ר רביחש ,(1957 -- ז'ישת ,םילשורי) "ןיסחוי תליגמ" רפסב

 רפוסמ ,ל"ז יבצ-ןב קחצי חונמה אישנה לש ויבא ,ל"ז (יץיבלשמיש) ישמש

 .ל"צז רעיוויא השמ 'ר קידצל אישנה תחפשמ לש התוסחיתה לע

 'פורפ םג) לינה "ןיסחויה תליגמ"ל ץשולס םוחנ 'פורפ לש ותמדקהב

 :ראשה ןיב בותכ (רעוויא הלהשמ 'ר יאצאצל סחיתמ ץשולס

 השמ יבר קידצה יאצאצ יפ לע הרוגש התיה וזכ היח תרוסמ..."

 לא םסחייתהב רשא ,רעיוויא השמ יבר םשב עדונה ,ןירפלייה יזנכשא

 'ר ,תפרצ ימכח ילודגמ ואצומ יכ ,תע לכב וריכזה ,הזה רתסנה קידצה

 .(י"שר) יקחצי המלש

 -וזפ לש תורוד םירשעכ ולידבה הז השמ 'רו י"שר ןיב יכ םיעדוי לכה

 הרות הקספ אל ,יוג לא יוגמ י"שר יאצאצ ךלהתהב םג לבא ,םידודנו םיר

 ינב ,וידכנל ותרות תא רסמ י"שר .םלועמ הקספנ אל תלשלשה .םהיפמ

 םהיאצאצ תא םיאצומ ונא תפרצ תולג ירחא .תופסותה ילעבל םהו ויתונב

 אטילו ןילופ ושענש דע ,החרזמ עסנו ךלה .הילטיאו זנכשא תוליהקב

 תרות תא וציברהש הלאה םילודגה ןיב .תובא תרוסמו הרות לש הינסכאל

 השמ 'ר ,קסירב לש ןושארה ברה תא םיאצומ ונא איהה ץראב י"שר

 הנהו .הינמרגבש ןורבלייה ריעה םש לע ,ןירפלייה םשב םג ארקנש יזנכשא

 ארקנ ומש לעו .רעיוויא יזנכשא השמ יבר קידצה אצי ןושארה יזנכשא יברמ

 ,השמ ריעצה יחא הז םשב ארקנ ותריטפ ירחא .השמ"םהרבא ברה ינקז יבא

 -- ד"ישת תנש 'א רדא ד'כב םילשוריב רטפנ) .ןומרכ ץראב ויונכ םשו
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 ויבא היה ,(173--177 'מע ,'ט ךרכ) "תירבעה הידפולקיצנאה' יפל

 א"רגל רבח-דימלת) איוויאמ יזנכשא השמ 'רל ישיש רוד ,אישנה לש

 .(הנליוומ

 : ל"ז יבצ-ןב קחצי ,חונמה אישנה תחפשמ לע םייפרגויב םיטרפ ןלהל

 ישמיש לארשי-ןבואר 'ר ,יבצ-ןב קחצי חונמה אישנה לש ונקז יבא
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 .לארשי תנידמ לש ינשה אישנח
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 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 (קדורגובונ י''ע) 'ץבול הרייעב (1844) ד"רת תנשב דלונ ל''ז ('ץיבלשמיש)

 ויה .רתסא -- ןוגרומסמ השמ םהרבא לש ותב תא השאל אשנ .קסנימ ךלפ

 .תונב יתשו םינב העברא םהל

 (1863) ג'"כרת תנשב דלונ .(ץיבלשמיש) ישמיש יבצ 'ר היה רוכבה ןבה

 ךונח לבק .הדיל יי'ע הבונורוו הרייעב רוגל וירוה ורבע כ"'חא .ןוגרומסב

 ד"מרת תנשב .הבטלופל רבע םשמ  ,קסנימל עסנ ."רדח"ב יתרוסמ

 יבצל .ץיבוליפוק לארשי 'ר תב (הניירק) הרטע תא השאל אשנ (1884) -

 .תונב יתשו םינב השולש הבטלופב ודלונ הרטע ותשאו ישמש

 .לארשי תנידמ לש ינשה אישנה ,יבצדןב קחצי ,אוה קחצי רוכבה ןבה

 םש .(הניארקוא) הבטלופ ריעב (1884) ה"ימרת תנש ולסכ ח"י םויב דלונ

 .בויקב הטיסרבינואב כ'"'חאו ,היסנמיגבו ''רדח"'ב דמל

 הלע (1907) ז"סרת תנשבו .לארשי-ץראב רקיב ,(1904) ד"סרת תנשב

 בלב רוסמ ,תונויצה יליעפמו ידסיממ היה וירוענ רחשמ .הב עקתשהל ץראל

 .ץראב ןכמ רחאלו היסורב תונויצה ןויער ןעמל םחלו םלח ,שפנו

 לע בר ךרע ילעב םירפס רביח .ןוירוטסיהו רפוס ,לודג ןדמל היה

 -יטבש תודלות לע ,היתוקיתעו לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש הירוטסיהה

 ,םיחכשנהו םיחדנה םידוהיה םיטבשה ייח תא רקח דחוימב .םהיגהנמו לארשי

 לע בוהא היה .םינורמושהו םיארקה :ןוגכ ,המואה ללכמ וקחרתנש הלאו

 .ץראב תודעה לכ

 הנוי 'ר תב ,תיאני לחר תרמ תא השאל אשנ ,(1919) ט"ערת תנשב

 םוחנ 'ר ר"ומדאה יאצאצמו ב'צידרבמ קחצי יול יבר יאצאצמ ,יקסנשיל

 .ילעו םרמע ,םינב ינש םהל ודלונ ..(םאה דצמ) ט"שעבה דימלת ,ליבונר/'צמ

 דלונ ילע ינשה ןבה ,(1922) ג"פרת תנש ןושח 'אב דלונ םרמע רוכבה ןבה

 .(1924) ד"פרת תנש ,'א רדא 'הב

 רדא 'הב ,"תשק תיב" לע וניגהב ,תואמצעה תמחלמב ברקב לפנ ילע

 .ד"יה ,ח"שת 'א

 דעוה ר"ויכ רחבנ (1929) ט"פרת תנשב הנושארה םירחבנה תפיסאב

 םע .הנידמה תמקה דע וב ןהיכו ,ימואלה דעוה אישנכ ןכמ רחאלו ,ימואלה
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 רפסמו טפשמו קוח תדעוב רתויב םיליעפהמו תסנכה רבח היה הנידמה תמקה

 .תורחא תודעו

 האישנכ תסנכה י"ע רחבנ ,(8.12.1952) ג"ישת תנש ולסכ 'כ םויב

 1962 תנשבו הינש היצנדקל רחבנ 1958 תנשב .לארשי-תנידמ לש ינשה

 הנידמלו םעל ותורש תא .ויניע ומר אלו ובל הבג אל .תישילש היצנדקל

 םיירובצ-םיינידמה ויקוסיעו םרה ודיקפת תורמל .תועינצבו הוונעב עציב

 .דומלתב ימוי ףדו ך"נת דומלל רסמתהו ,עדמלו הרותל םיתע עבק ,םיברה

 החונ םוקמה חורו תוירבה חור" :דיגהל םילוכי חונמה אישנה לש וכרד לע

 ."ונמיה

 ,ל"ז יבצ-ןב קחצי אישנה רטפנ ,(23.4.63) ג"כשת ןסינב ט"כ םויב

 .םילשוריב תוחונמה רהב םימלוע תחונמל אבוהו

 .חצנל לארשי םעמ שומי אל ורכז

 ףלא .א :טקיל

 ...הריסמ א ןגעוו השעמ א

 -בקעי ןוא סעקטַאנ רעזייל ןשיווצ הרות-ןיד א ןעמוקעגרַאפ זיא'ס

 טָאה בר רעד ןוא הרות-ןיד יד טליפשראפ טַאה לרעב-בקעי זא .ןעלרעב

 ןכעלקערש א ןיא ןלאפעגניירא לרעב-בקעי זיא ,ןרעזייל תבוטל טנקספעג

 .טכאמ רעד ראפ ןבעגרעביא סָאד טייג רע זא ,ןעוועג עידומ ןוא סעכ

 גַאז א ךעלטימעג ץנאג בר רעד טָאה ,םירוביד עכלעזא טרעהרעד

 : ןַאטעג

 ראפ זוקידנע ךיז ןעק הריסמ יד סָאוו טימ טינ ךַאנ טסייוו וד -

 .ריד

 ןכַארבעצ ןוא ןלאפעג לרעב-בקעי זיא ,בוטש סבר ןופ גנאגסיורא םייב

 םייקמ ןוא ןרסמ ןעגנאגעג טינ ןיוש זיא רע זא ,ךיז טייטשראפ .סופ א

 .ןידדקספ םעד ןעווענ

 שטיווָאבייל םולש
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 /ץיבוניצ השמ

 וטשקאב לאומש 'ו קידצה ברה

 (ו''לרת --- ג''מקת)

 תידוהיה 'ץבול לש התראפת תרטעו הראפל בשחנ ,רטשקאב לאומש 'ר

 .ותונמוא התיה אל ותרותו ינבר דיקפת אלמ אל הזה שיאה .תורודה לכבש

 םג היה ,הביבסבש תוזוחא ילעב םע ,םילודג םיקסע להנש תיבדלעב היה

 הביבסה לכב םסרופמ היה ומש .םהה םימיה גשומ יפל ,יטרפ יאקנב ןיעכ

 'ך לש הז ומוסרפל .הנדורגו הנליו ,קסנימ יכלפב -- הקוחרהו הבורקה

 ויה תכל ענצהבו םיברב םעפ ףא טלבתה אל ומצע אוה יכ םא -- לאומש

 לש םינושארה וידימלתמ היה ,הלענה ותונדמל תובר ומרת -- ויתוכילה

 ,דיחילו רובצל ותונלדתש ,םיבוטה וישעמ ,ותוקדצ ,ןישזולוומ םייח 'ר ןואגה

 .דחאכ טרפלו ללכל

 תודלותב תורוד השולש לפיק ,הבוט הבישל עיגהל לאומש 'ר הכז

 םימסרופמ םישיא םהיניב ,םינינו םידכנ וייחב תוארל הכז ;ותרייע 'ץבול

 .'ץבול לש העמשו המש תא םג וראפו םיברב ומש ןיפיקעב ומסרפש

 לע) תראופמה טשקאב תחפשממ ואצומ ; לודג סחוימ היה לאומש 'ר

 יקסנטשקאב ,רטשקאב תוחפשמ ןכו (איהה הביבסבש טשקאב הרייעה םש

 תומסרופמו תועדונ תוחפשממ םישיא םע תיתחפשמה ותורשקתה ,דועו

 ותקיזל רשא .הזה לוגדה םדאה לש ויתודלותל האנ ךשמה הווהמ ,תורחא

 רפסמ םע תיתחפשמ הברקב היה ירה ,'ץבולל לאומש 'ר לש תדחוימה

 : תוחפשמה ינב הז לודג ןליאל תוסחיתמ ;וז הרייעבש םידבכנ םישנא

 .'ץיבלשמישו ןייד ,יקסבומיחונ ,'ץיבליביק ,רזנוצ ,לזיימ ,אריפש

 'ר ךמת ,ןישזולוומ םייח 'ר ןואגה ברה לש קיתוה ודימלתכ

 םירתמו ולשמ םרות היה .תילכלכ-תיפסכ הניחבמ וז הבישיל תובר לאומש

 עסונ היה ,תקחוד התיה העשהשכ םימעפל .הבישיה לש התקזחהל םירחא
 ךומתל םצירממו טשקאב תיבל ויראשל דוחיב ,הביבסה תורייעל תישיא

 .הבישיב

 -- אריפש לאפר 'ר ריעצה ןואגה לש ךודשה תא עיצהש הז היה אוה
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 -- הנבוק ד"בא ,אריפש בייל-הירא 'ר ןואגה ,'ץבולמ וירוענ דידי לש ונב

 ר"'גה .ןישזולוו מ"רו ד"בא ,ןילרב הדוהידיבצ-ילתפנ 'ר ןואגה לש ותב םע

 הבישיב מ"רו ד"בא םימיה תוברב שמשו ונתוח לש וידיקפת ינש שרי לאפר

 .תאזה תמסרופמה

 המישר "דיגמה"ב העיפוה ,ו"לרת תנשב רטשקאב לאומש 'ר רטפנשכ

 .ןייד ףסוי 'רב אבא-םהרבא 'ר ,דבכנ יא'צבול בשות לש וטע ירפמ ורכזל

 םיאיבמ וננה ,'ץבול תלהק תודלות רושימב המישרה לש התובישח תאפמ

 ,1878 תנשב ל"נה ירבעה ןועובשב המסרופש יפכ ,האולמב טעמכ התוא

 : חלשיו תשרפ) "תוכב ןולא' רדסל ק"שע ,ו"לרת ולסכב גיי םוי .1 'סמ

 : (.צ,מ

 עוגנ יכ !ההא ."דיגמ"ה ירעשב תעכ עימשא רשא העומשה הבוט אלי"

 ,האריבו הרותב גלפומ ,ללוכה םכחה ברה ה"ה ,ונריע ראפ וימע לא ףסאנו

 לע םימ קצי וירוענב .הה"ללצז רטשקאב לאומש ר"'הומ םימי עבשו ןקז

 ההייללקלוצז םייח ר"רהומ גה"בכשר לארשי ןואג ,יתימאה ןואגה ברה ידי

 ינואג םיקהבומ םירבח םע (םש) זא דמל ,ןיזָאלָאווב הלודגה ותבישיב

 ד'בא ,ל"קוצז בייל-הירא ר"רהומ יתימאה ןואגה ברה םע דוחיבו ,לארשי

 .ַאנווַאק ק"קד

 .ויצלח יאצוימ אצי ישימח רוד ,ותומב היה םינש שולשו םיעשת ןב

 -תיבל האבוה ותטמ .םלמג רשא ויתובדנו ויתוקדצ םרפסב ריעה לכ םוהתו

 דייבא וייה ןיטקט יבצ ר"רהומ םסרופמה זואגה ברהו ונריעב ןשיה שרדמה

 ברה דיפסהל קיזחה הרחה וירחא .יהנ לוק וילע אשיו התמבה הלע ונתלהקד

 ."היכבל םעה תא ררועיו ץיטאילעד ריעד ןויצדןב ה"ומ ג"האמח

 העמד דירוה ןיע לכ" :םילמב ותמישר םייסמ ןייד אבא-םהרבא רמ

 לכ לע היכב תותואו יחל לכ לע םינויצ וביצה תועמד יביתנ .הגופה ןיאמ

 םחני .ה"בצנת .םעה לכ והווליו ומלוע תיבל והאשנ ןכ ירחאו ,היה -- םינפ

 ."םילשוריו ןויצ ילבא ךותב ונתוא 'ה

 רטשקאב לאומש 'רש ןכ-ינפל ונמשר ,ליעלד ןמיהמה רוקמה ךמס לע

 םנמא .ןישזולוומ םייח 'ר ןואגה לש וידימלתמ היהו ג"מקת תנשב דלונ

 ןב זא היה רבכ לאומש יברו ג"סקת תנשב ימשר ןפואב הדסונ הבישיה

 ןמזש רמאהל ןתנ םלוא ,םהה םימיה גשומ יפל רגובמ יד ליג ,םירשע
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 ונבר ןואגה תריטפ רחאל דימ ,ןכ ינפל היה ןישזולווב לאומש 'ר לש וידומל

 ינויסנ ןיערג התיהש ,תדחוימ םידימלת תצובק תרגסמב ,(ח"נקתה) והילא

 השדחו הנושאר ,הלודג הבישי תרגסמב ,ידומלת "ץובק" תונגראתהל ןושאר

 וז הצובקל .המ-ןמז דועב התארנ ןישזולוו תבישיש יפכ ,הנימבו הגוסב

 לש ורבח היהש ,יא'צבול אוה ףא ,אריפש בייל-הירא יר ריעצה םג ךייתשה

 .םינש רפסמב ונממ שישקה ,לאומש 'ר

 םהמ ,םישנא םא יכ ,םירוביח וירחא ריאשה אל ,רטשקאב לאומש 'ר

 .ןהל הצוחמו ןסיירו אטיל תודהי ינפ תא וראפ רשא ,םיראופמ חור ישנא

 ישימח רוד" תוארל הכז שיאהש ,ונל עידומ ל"נה המישרה בתוכ רשאכ

 ינדמל ,םימסרופמ םינבר ונמנ ויצלח-יאצוי לע ירה ,"ויצלח יאצוימ אצי

 עיגה םמש רשא ,הנומאב רובצ-יכרצב םיקסועה ,םיסנרפ ןכו םיעודי הרות

 הרייעה -- ,םהל תפתושמ אצומ-תדוקנו ןהה תולילגב לארשי תורייע לכל

 .הארשהה וגפס תינרותה התריואבו םתסירע הדמע םש ,'ץבול תידוהיה

 לאומש 'ר רכזנ ,'ץבול דילי ,קויסיפ רמ לש שידייב תונורכזה רפסב

 םש םיאבומו תידוהיה 'ץבולב רתויב םיטלובה םישיאה דחאכ ,רטשקאב

 לאומש 'רל ול היה חא .םיבוטה וישעמו הקדצב ותונרזפ לע תודוזיפא
 וירחא ריאשהו הרייעה יריקימ אוה ףא ,רטשקאב-אריפש ןויצ-ןב 'ר ומשו

 ףסוי 'ר דיגגה םע החפשמ תברקב היה רטשקאבש ןייצל דוע שי .ךרובמ רוד

 ,ןאיצנוס ד"בא ,יקסבוזור סחנפ 'ר םע ,הבקסומב (קודרהבונ שיא) ןישיח

 .הנהכו הנהכו ,לדיקס ד"בא ,ץיבושריה םהרבא 'ר
 רפסמ ידי לע ,ןיפיקעב ורסמנ ,הרות ינינעב לאומש 'ר לשמ םידחא םירגרג 1

 ,הלא הרות ירבדמ דחא .העומשה יפמ -- םירחא תורוקמב םימכח-ידימלת

 -- ז"כרת תנשמ "ןונבל"ה ידומע לעמ ,ןוזניול המלש 'ר ינרותה-ליכשמה איבמ

 .יייעדוימו יפולא *''...וילע אוה ארוקו ח''כרת

 (...קת הנדארוה -- הטליוו) תובא יקרפ לעש ''לארשיל רכש" רפסה לע (2

 י,צבולמ םימתוח רפסמ םסג ,תיללכה המישרה תרגסמב ,ערפמל םימתוחכ סיעיפומ

 ,והילא 'רב ןויצ-ןב 'ר ןכו (לזיימ תיבל) םוחנ 'ר ,רטשקאב לאומש 'ר :סהו

 .ןייד -- 'צץיבלשמיש תיבל םיכייתשמ הלא השולש .יבצ 'רו לאומש-המלש 'ר ונב

 רטשקאב לאומש יו לש ויצלח יאצוי

 תוילגרמ בד-םהרבא יר

 ןושארה ונתח) רטשקאב לאומש 'ר לש ינשה ונתח היה בד-םהרבא 'ר

 בשיו השאל ,הדלוג-הקשאר ,ותב תא וחקלב ,(ןתנוהי 'ר קידצה ברה היה
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 רועש עבק ףאו שרדמה-תיבב ודומלת לע דקוש ,'ץבולב ונתח דיל םינש

 .ןתנוהי יר קידצה ברה ,וסיג םע הרותב

 ,הנבלה היסּור תריב ,קסנימל בד-םהרבא 'ר רבע ,םינש רפסמ רובעכ

 תאז םע .תוחקורה תונמואב החמתהו תופורתל לודג רחסמ-תיב קיזחה םש

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש "םימ-יבאוש" שרדמה-תיבב הבישידשאר םג היה

 ,ןמרקוצ לרעמש 'ר ריבגה תיבב ארמגל תיב-הרומ םג שמש םיוסמ ןמז

 ןואגה ןב ,ןויצ-ןב 'ר ,לרעמש 'ר לש ונתח ולצא דמל .בוליהומ ךלפה ריעב

 .זנכשא ,הנוטלא ד"בא ,רגניטא בקעי 'ר

 תחקרמ"יתב תקזחהב הרימחה תיסורה תושרהשכ ,תודחא םינש רובעכ

 -ליסאוו ,קודול'ז ,'ץיבוקשודאר : תולהקב ד"בא בד-םהרבא 'ר היה ,םייטרפ

 םשו הנש םירשע ךרעב הכרבב לעפ םש ,קוטסילאיבל הכומסה ,הבוק

 .ג''מרת תנשב ,דובכ ותחונמ

 בד-םהרבא ברה תא ריכהש ,היתב החונמה יתיער דוד ,ישמש יבצ רמ

 : ןתנוהי ברה וסיג לע םיטרפ המכ ויפמ עמש ,תישיא

 דוחיב .ןוזפחב התיה ותליכאו הממיב תועש 4 קר ןשי היה ]תנוהי 'ר

 עידוה ותריטפ ינפל .ותליפתו ודומל תעב ,וינוגינ תוקיתמ לע רפסל וברה

 האר אל א"רגה ומכ אוה יכ ,םהל רמא אוה .הלואגה ןמז תא וילא םיבורקל

 ועבק דחוימ םוקמ .ץקה תא תולגלו תעדל ול רשפא ןכ לעו וימימ ירק

 םיכלהתמ םירופס הברה .ותברקב רבק בוצחל שיאל ונתנ אלו ותרובקל

 ימדב רטפנ ןתנוהי 'ר .הזה שיאה לש ויתוקדצו ויתפומ לע ,אטיל תורייעב

 עובקל יל היה רשפא יא .שולשו םישולש ןב קר אוהו םינב ךושח ,וימי

 .ותריטפ תנש

 'ר : םימסרופמו הרות ילודג ,םינב ינש ויה תוילגרמ בד-םהרבא 'רל

 תונברב ויבא םוקמ אלממ השמ-בקעי 'רו ,(הנליו ךלפ) יקובולג דייבא ,ןרהא

 ךומס היה בד-םהרבא 'ר םהיבאש תעב ,'ץבול ידילי ויה םהינש .הבוקליסאוו

 .לאומש 'ר ,ונתוח ןחלש לע

 עימשה זא רבכו אלפ דלי היה .ותעשב הרותה ילודגמ היה ןרהא 'ר

 םלוסב הלעתהו הלע ןרהא 'ר .ןילרקמ בקעי 'ר ןואגה ,ךכל תודיתע וילע

 -יהומ לאומש 'ר ןואגה לש ,ומוקמ אלממ תויהל הכז ; תידומלתה תולדגה
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 .םינש עבשו םיעברא קיזחה ,ד"בא-ברכ םש ותנוהכב .יקובולג תונברב רבול

 תולאש םיבותכב וירחא ריאשה .ששו םישיש ליגב ,ב"סרת תנשב רטפנ אוה

 שוריפ ןכו תושרד ,םיקסופבו ס"שב םישודיח ,השעמל"הכלהב תובושתו

 .תעד הרוי -- ךורע ןחלש לעש האירק ינידו תופירט תוכלה לע ,ןיד-יקספו

 .192 יסמ ןוילג ,1902 תנשמ 'הריפצה"ב העיפוה ותריטפ לע המישר

 הבר ,השמ-בקעי ברה היה ,תוילגרמ בד-םהרבא ברה לש ינשה ונב

 ןואגה יכ-םא ,וז תונברמ שרפ הרייעב בירו תונגלפ ללגב .הבוקליסאוו לש

 תכ לע עירתהו םש ודמעמ קזח ,קוטסילאיב ד"בא ,רבוליהומ לאומש 'ר

 קבש הב ,יטרפ שיאכ קוטסילאיב ריעב תבשל ול ליאויו ;ודגנ םינגרנה

 תומישר .םירבקה הלעמב םש רבקנו פ"רת תנשב ,םיעבש ליגב יח לכל םייח

 סאד" ימוקמה ןותעבו השראוב "טנעמַאמ רעד" ימויה ןותעב ועיפוה וילע

 ונל דיעמ ,תוילגרמ השמ-בקעי ברה לש תידומלתה ותלודג לע ."ןבעל עיינ

 תנשב ספדנש (הדגאב 'ב קלחו הכלהב 'א קלח) "םיה תוילגרמ" ורוביח

 דיגמו השראו ינדמלמ ,ןילוגרמ ןתנוהידםייח 'ר ,ונב ידי לע השראוב ג''צרת

 .השראוב ,8 הדראווט בוחרב ,"ס"ש הרבח" שרדמה-תיבב רועש

 -בקעי 'רל ול ויה .םדוקה רודה ילודגמ תומכסה ירבד ןנשי הז רפס לע

 ,ך"נתב לודג ןעדיכ םג ןייטצהו ,הרותה תועוצקמ לכב תופיקמ תועידי השמ

 .ןושלה שומשבו קודקדב

 בתכ לבקש ןמז היה .םילכה לא אבחנ השמ-בקעי 'ר היה קוטסילאיבב

 ןכ ,(רקוסיוו ףלוו-באז ר"'גה ,ונתוח םוקמ אלמל) הקלוקוס ריעהמ תונבר

 ךשמו תונברב בוש ליחתהל הצר אל םלוא ,'ץבול תלהקמ תונבר בתכ לבק

 םיינדמלה שרדמה-יתבמ דחאב ,ותניפב ול זכרתה השמ"בקעי 'ר .ךכמ וידי

 םלוא ; תידומלתה ותלודגב טלבתהל ילבמ ,הבר הדיקשב דמל ,קוטסילאיבב

 .םכותב יח לודג שיא ןכאש ועדי ,וז הלודג ריעב ,הלוגס ידיחי קר

 ,השמ-בקעי ברה לש וינפ ירחושמ ,קוטסילאיבב הלוגסה ידיחי ןיב

 -שמ תא בורקמ ריכהש ןייד תחפשמל ,והילא 'ר יא'צבולה ןדמלה םג היה

 .קודרהבונ זוחמו 'ץבול לש תראפת-תרטע ,רטשקאב לאומש 'ר לש ותחפ
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 הפי יכדרמ

 בקעי-ןנח ,סעקינימ

 .רדח ןיא ןייג וצ ןביוהעגנַא רֶאי ריפ וצ .1867 ,ענליוו ןיא ןריובעג

 -שריה 'ר רעטַאפ ןייז ייב טנרעלעג ךַאנרעד ,ארמג טנרעלעג ןיוש 7 וצ

 רַאי 14 וצ .שיסור טנרעלעג ךיוא ךיז קיטייצכיילג .שטבול ןיא ד"בא םוחנ

 ,ליכשמ א ןרַאוועג זיא רע ווו ,הבישי רענישזַאלָאוו רעד ןיא ןעמוקעגנָא

 סעיצאדנעמַאקער יד ךרוד ןוא דנאלשטייד ןייק ןרַאפעג ךַאנרעד זיא

 ןיא) ם"יבלמ םעד ןוא (לעמעמ ןופ) ףליר .י ר"ד ,רעטנאלאס לארשי ןופ

 ןיא רעמייהסעדליה לאירזע ר"ד ייב תיב-ןב א ןרַאוועג (גרעבסגינעק

 .ןילרעב

 םעד טעדנירגעג רענימאק קחצי ןוא סקופ ןמלז-המלש טימ ןעמאזוצ

 ןיקסנעלַאמס ץרפ טימ ןבירשעגכרוד ךיז ,"ןויצדתבהא" ןייראפ ןשיאערבעה

 קיטייצכיילג .לקיטרא ןא טימ (ה"מרת) "רחשה" ןיא טריטויבעד ןוא

 יד ןופ ענענורטנא יד ראפ ליזא םעד ןיא לייטנָא ןוויטקא ןא ןעמונעג

 .דנאלסור ןיא ןעמַָארגָאּפ

 טייצ עטשרע יד זיא רע ווו ,עקירעמא ןייק ןעמוקעג רע זיא 1888 ןיא

 רעלַארטנָאק-ןטעליב א ךַאנרעד ןוא ןרַאיטקא עשידיי ייב רערעל א ןעוועג

 עשידיי ןעיובפיוא ייב ןפלַאהעג ךס א טַאה .סרעטאעט עשידיי יד ןיא

 עטקינייאראפ יד" ןיא ןטאגעלעד עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא סנָאיגוי

 -נאליפ ענעדיישראפ ןיא קיטעט ןעוועג זיא ."ןטפאשקרעוועג עשידיי

 -ץרפ .ל .י ןיא טפיוהרעד ,סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ןוא עשיּפַארט

 רעד ןיא דילגטימ א זעוועג גנאל ןרַאי זיא רע ווו ,ןייראפ-רעביירש

 יףעילער סלפיפ" ןיא וויטקא רעייז ןעוועג ךיוא זיא רע .גנוטלאווראפ

 רעטשרע רעד ךַאנ ןוא תעב "ןייפמאק גייצעג-סקלַאפ" ןיא ךַאנרעד ןוא

 .1932 ,ץרעמ ןטס-27 םעד קרָאיזוינ ןיא ןברַאטשעג .המחלמ-טלעוו

 ןיא טרירטנעצנַָאק סרעדנוזאב ךיז טָאה טייקיטעט עשירארעטיל ןייז

 ןבעגעגסיורא טָאה רע סָאוו ,רעטעלב-בוטדםול סעקינימ : סעבאגסיוא יד

 -ראפ ןוא ךייר ןעוועג ןענייז ייז .רָאי 35 ןופ ךשמ ןיא (1897 טניז)
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 -רעביא ןעוועג ןענייז ב"מז יד ןיא ןכאז עטסרעמ יד םגה ,קיטראנדייש

 ייב ןעלעדנעמ זוא ןקיד ריאמ-קיזייא טנגעגאב טרַָאד טָאה'מ .עטקורדעג

 סעקינימ עקאט טגעלפ יוזא .עגנוי יד ןופ עטסגניי יד טימ שיט ןייא

 ןייא ייב סרעביירש עשידיי קיצפופ :"רעטעלב-בוט-םוי* ענייז ןריסנָאנא

 א טאהעג ןעמ טַאה סרעביירש יד ןשיווצ ;הכוס ןייא ןיא רעדַא רדס

 ןטסיאעטא ,ןטסינויצ ,ןטסיכראנא ,ןטסישידיי ,ןטסיאערבעה ןופ שימעג

 -סיסקע טינ ןסעקינימ ראפ ןבָאה רוטארעטיל רעד ןיא .ןסקַאדָאטרַא ןוא

 טָאה ןרָאי עטצעל יד ויא .ןעגנומערטש ,ןעגנוטכיר ,ןעייטראפ ןייק טריט

 עיינ רעמ ץלא "רעטעלב-בוט-םוי" יד ןיא ןבעג וצ ןביוהעגנַא סעקינימ

 .סרעביירש ערעגניי ןופ ןכאז

 נ"א קיטש-רעטאעט א סנייז קרָאידוינ ןיא סיורא זיא 1895 ןיא

 ליוועדַאוו רעשימַאק" -- "רעלדעפ-ירטנָאק רעד רעדַא רענאידניא ןשיווצ"

 רעשידוי רעד ריפ טייבראעב ,עצנעט ןוא עגנעזעג טימ ,טקא ןייא ןיא

 ןט-17 םעד זיא סָאוו ,('זזז 17) "אנליוו שיא סעקינימ ,י .ח ןופ ענהיב

 -רַאזדניוו ןיא טיפענעב סעקינימ וצ ןרָאוועג טריפעגפיוא ,1895 ,לירפא

 .רעטאעט

 איד" י"ג ןיא ןענישרעד עיצקאדער סעקינימ רעטנוא זיא 1897 ןיא

 ,רעדיל ,סרעטקאנייא ,ןעלקיטרא ןעמונעגניירא טַאה סאוו ,"ענהיב עשידיא

 -לענעצאק .י ,רישמ ןופ רעטאעט ןשידיי ןופ עטכישעג ןוא ןעגנולדנאהפַא

 .מ .א ,טרעפייז .מ ,יואקראה רעדנאסקעלא ,םעקינימ .י ןנח  ,ןגיוב

 ,םיובנעגייפ .ב ,ק"רשת ,ןידרָאג בקעי ,דלעפנעזַאר סירָאמ ,יקסנאקראש

 ,(ףַאקטאלַאז ןַאעל) לודג ףקז ,רעזייק .וו ,ץגארק פיליפ ,לעגיס .מ רייד

 .א .זירַאג .ב ,ןילָאמרעה .מ .ד ,יילאפ ןאהַאי ,ןאמסייוו ןבואר ,ןויטבמס

 ןיא זא ,טריסנָאגא ךיוא זיא ךוב ןבלעז םעד ןיא .א"א רעט .י ,רעמאש

 -- "םידיסח יד ןוא ןואג רעיאנליוו רעד רעדַא ,הליענ" טניישרעד ןכיג

 .(אנליוו שיא) סעקינימ .י ןנח ןופ ארעפַא עשירָאטסיה עשידיא עסיורג"

 "יעזיאק םאיליוו ןופ רעדיל עשיטַאירטאפ ןוא ןטעלפוק ,רעדיל-סקלַאּפ

 .ןרָאוועג טליפשעג טינ ךיוא ,ןענישרעד טינ לָאמ ןייק זיא עסעיפ יד --

 ןעגנולייצרעד ,ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרא ןבירשעג ךיוא טָאה סעקינימ

 .רעטעלב-בוט-םוי ענייז ןיא טכעלטנפעראפ ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא ,וו.א,א
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 (...) רעלעטשטפירש"דעגעלַאק רעקידריוו א ןעוועג זיא סעקינימ"

 ןא רעדַא גנולייצרעד א רעלעטשטפירש ןדעי ןופ ןכוזסיוא טגעלפ רע

 טימ ןטיילנייא סָאד ןוא ןכאז עטכעלטנפעראפ ןיוש ענייז ןופ לקיטרא

 טכוזעגסיוא (...) בוטדםוי םעד ןגעוו ןלייצ עוויאנ ,עקיצראה רָאּפ א

 ,ןיילא טסעגראפ ןעמ סָאוו ,ןכאז עטסטנאקאבמוא יד ןופ אקווד רע טַאה

 םולש) "...טפירש זייז ךרוד טכארבעג םיתמה-תיחת וצ סָאד טַאה ןוא

 .(שא
 דנאב רעטפניפ ,רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןַאקיסקעל

 .645--6464 זז

 .לארשי ןיא רעשטבול טימ עקירפא-סורד ןופ טסעג
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 יקסלאוואק (סוטאמ) והיתתמ ואיטקא רעד

 ,1880 ,ראונאי ןט-13 םעד ןריובעג (לאווָאק) יקסלאווַאק והיתתמ

 ,עינרעבוג רעקסנימ ענעזעוועג ,ןאמעינ םייב שטבול לטעטש םעניא

 טַאה ןרַאי-רעדניק יד ןיא .םירחוס סקאלפ ןרעטלע ייב ,דנאלסוה"סייוו

 .קָאשיליסאוו ןופ הבישי רעד ןיא ךַאנרעד ןוא רדח ןיא טנרעלעג רע

 ,לַאמנייא ןוא םינזח ייב ןעגנוזעג ןגנמ סלא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ."תימלוש" גנולעטשרַאפ רעד ןיא קַָאשיליסאוו ןיא ךיז טקילייטאב ,הקיתשב

 םיא טביירט ]וא ןופרעד ךיז טסיוורעד ,בייל 'ר ,הבישיה שאר רעד

 הבישי רעד ןיא ןודאר ןייק קעווא טרַאפ יקסלאווַאק ,הבישי ןופ סיורא

 ךיז ראפ טנרעל רע ווו ,עיוויא ןייק רע טרַאפ טרַאד ןופ .םייח-ץפח ןופ

 -רַאפ -רעבַאהביל ןיא ךיז רע טקילייטאב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 .ןעגנולעטש

 טמוק רע זעוו ןוא טסנידדרעטילימ םוצ ןפורעג רע טרעוו 1899 ןיא

 עפורט סרעקעב טרַאד רע טפערט ,עדיל ןייק ראי ןטס-1900 ןיא קירוצ

 "ךעלעקבאב עסייה" ןעגניז ןטימ קידנריטויבעד ,ריא ןיא ןיירא טערט ןוא

 ."ענכאי עבָאב" סנעדאפדלַאג זיא

 ענעדיישראפ רעביא ,עפורט רעד טימ םורא רע טרַאפ טייצ רַאי א

 ןופ .עפורט רעד ןיא ןענייטשנרעב וצ רעבירא טייג ןוא ךעלטעטש עניילק

 -ַאטישו ,ןָאזשיפ ,ץעינאפמַאק ןופ סעפורט יד וצ געוו ןייז טריפ טרַאד

 -נרעב וצ קירוצ ןוא רעפנעג ,רעקעב ןוא ןייטשנרעב רעדיוו ,יקסרימ

 קירוצ טערט ןוא םירק רעביא עפורט םירבח א טימ טרַאפ רע .ןענייטש

 ,ייסבאס ,רעפנעג :סעפורט יד רדסכ טייב רע .ןיקסרימַאטישז וצ ןיירא

 רעדיוו ,סעפורט עניילק ענעדיישראפ ,רעלדא ,יקסנימאק ,גרעבדנאז

 .יקסווָאּפיל ןוא רעפנעג

 ףיוא ,יקסמוש רַאיטקא ןטימ ןעמאזוצ ,ףיוא רע טריפ 1911 ןיא

 רעטשרע רעד ןופ ביוהנָא ןיא ."רזחו אצי" ס'שא םולש שיאערבעה

 ,רעטאעט שידיי ןליפש וצ ןרָאוועג טרעווראפ זיא'ס ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 -טפיוה יד קידנליפש ,"הטסוקא לאירוא" שיאערבעה ןיא ףיוא רע טריפ

 .לֶאר
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 רעטשרע רעד תעב ,ענליוו ןצעזאב ןשטייד יד ןעוו טייצ רעד ןיא

 יד ,רָאיטקא רעלענָאיסעפַארפ סלא ,יקסלאווַאק טמוקאב ,המחלמ-טלעוו

 עפורט א ףיונוצ טלעטש רע .רעטאעט שידיי ןליפש וצ שינעביולרעד

 ןעמַאנ ןרעטנוא ןליפש וצ זןֶא טבייה עכלעוו ,רעבַאהביל ןוא ןרַאיטקא ןופ

 עקידרעטעפש יד) ,ןטסיטרא עשיטאמארד עשידיי ןופ ןייראפ ,"אדאפ"

 ןוא עטיל ,ןליופ רעביא טרַאפ רע רעכלעוו טימ ,("עפורט-רענליוו"

 .עּפַארייא ברעמ רעביא ךיוא רעטעפש

 רעייז סלא טנכייצעגסיוא "עפורט-רענליוו" רעד ןיא ךיז טַאה רע

 טליפשעג יקסלאווַאק טַָאה רָאי ןטשרע םעד ןיא ;רָאיטקא-לבמאסנא רעטוג

 םולש ןופ "ןאמסדנאל רעד" :יוו ןסעיפ יד ןיא ןלָארדטפיוה עלא טעמכ

 ןיא עליוב לקנאי ,ןייבשריה ץרפ ןופ "לקניוו ענעפרַאווראפ סָאד" ,שא

 ןוא טסאפעגוצ ךיז רע טָאה רעטעפש ךיוא ."גנויספרַאד רעד" סנירבָאק

 סרעדנוזאב ,ןלַאר ךס א ןיא רעליפשיוש רעקיאעפ א יוו טרעדילגעגנייא

 ןעגנולעג רעייז ןעוועג ךיוא זיא רע ."קוביד" סיקסנא ןיא רעדנעס סלא

 ."ל"תיבה-לעב רענליוו רעד" סנייטשנרַא ןופ לֶאר-טפיוה רעד ןיא

 ןייק "עפורט-רענליוו" רעד טימ ןעמוקעג יקסלאווָאק זיא 1924 זיא

 סיורא רע טרַאפ 1930 ןיא .1929 זיב ריא ןיא טליפש רע ןוא עקירעמא

 עקירעמא ןייק קירוצ טמוק רע ןעוו .עפַארייא ןייק עפורט סארזא טימ

 טביילבראפ רע זיב ,עניב רעד ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא ךַאנ רע טערט

 ,רעבָאטקַא ןט-7 םעד ןברַאטשעג זיא רע ווו ,סעלעשזדנא-סַאל ןיא ןעניווו

6. 

 .רעטלאוו אלַאּפ עסירטקא עשידיי יד ןעוועג זיא יורפ סיקסלאווַאק

 'ציבוניצ השמ : קורד סוצ טכארבעג



 (שטיווַאמילש) ןאמלוש םוחנ

 שטבול ןופ יובפיוארעדיוו ןוא שוריג

 : שוריג

 טלאפ סַאוו ,ןגער א ,ןלאפעג זיא ןגער קידנעיסַא ןא .1915 טסבראה

 ןעגנעה פעק יד רעביא .רעהפיוא ןַא ןוא סנפַארט ענבירד ןיא ,ךעלעמאפ

 ןסאג יד ;הרוחש-הרמ א ןַא ןפראוו ,יילב יוו ערעווש ,סנקלָאוו עיורג

 טינ עטַאלב יד ןעמ ןעק טריקורב טינ זיא'ס ווו ןוא קיטַאלב זענייז

 .ןייגכרוד

 ןיא ןֶא ןעמוק ןטנגעג ענעדיישראפ ןופ (םיטילפ) סעצנעשזעב

 ןיא ןעורפַא ךיז ןלעטש ייז .ןדיוב ענעטנווייל טימ עטקעדעגוצ ,רענעגעוו

 .ןעמעראוווצנַא ןוא ןענעקירטוצסיוא ךיז ווו טרָא ןא זכוז ןוא לטעטש

 זא ,טנגעג רעודנוא וצ ךיז טרעטנעענרעד שטייד רעד זא ,ןלייצרעד ייז

 טיג המחלמ יד טעוו אד לייוו ,שטבול ןייק ןייג ןטארעג ייז טַאה ןעמ

 טסאפעגוצ טינ ןענייז ,שטבול םורא סעטַאלב יד ןוא ןאמעינ רעד .ןייגכרוד

 טעמכ זיא'ס ,רעטעוו ןקידנגער אזא ןיא טרפב .המחלמ א ןריפ וצ ףםיוא

 אד ייז ןלעוו .לטעטש סאד ןדיימסיוא טעוו יימרא עשטייד יד זא ,רעכיז

 ךיז םעד ךַאנ ןוא דרעפ יד ןעשאפרעטנוא ,ןעורפַא ךיז ןענעק לייוורעד

 .קסנימ ןייק ןֶזָאל

 ןעמונעג לטעטש ןכרוד ןבָאהס ןוא טרעיודעג טינ גנאל טָאה'ס

 ןעגנאגעג ןענייז ייז .רעטילימ ןקידנטערטפֶא ןטימ ןזַאבָא עשיסור ןרישראמ

 -כרוד ןוא סאג רעשטיטאלעד רעד ךרוד ,טכאנ ןוא גָאט ,רעהפיוא ןַא

 שטיטאלעד ,שטבול ןיא ,ןקירב ןַאטנָאּפ יירד ףיוא ןאמעינ םעד זטינשעג

 .קציפוק ןוא

 ןופ ןרענוד סַאד טרעהרעד ןיוש רימ ןבָאה רעטעפש געט רָאּפ א

 עקידנטערטפַא יד ןסָאשאב עירעליטרא עשטייד יד טָאה סָאד .ןטאמראה יד

 .יימרא עשיסור

 דרעפ טיירגעגוצ טאהעג ןיוש ןבָאה ןדיי רעשטבול יד ןופ ךס א
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 ןעמוקרַאפ טעוו טכאלש יד ביוא ,ןפיולטנא ןענעק לֶאז'מ ,רענעגעוו טימ

 המחלמ יד טעוו רעהא זא ,סעצנעשזעב יד ןופ טייקרעכיז יד .לטעטש ןיא

 רֶאנ טַָאה'ס רעוו ןוא ,ןדיי רעשטבול יד טקיאוראב טינ טַאה ,ןעמוק טינ

 סאד טָאה ,ןגָאוו א טימ דרעפ א ןפיוק וצ ףיוא ,לבור רֶַאּפ יד טאהעג

 א ןוא דיוב א טימ ראק א טלדנאהעגנייא טָאה עטאט ןיימ ךיוא .,ןָאטעג

 סָאד ןוא ראק ןיא טקאפעגניירא ןעמ טָאה ןכאז ערעסעב יד .דרעפ רָאּפ

 .דרע רעד ןיא ןבָארגאב טשער

 רענייש א ןעוועג זיא'ס ןוא טרעטיילעגסיוא ךיז טַָאה רעטעוו רעד

 קאמשעג ןוא לאטש ןיא ןענאטשעג ןענייז דרעפ יד .ןגרַאמירפ רעקינוז

 ליוורעד ןוא ,עטקאפראפ א ףיוה ןיא ןענאטשעג זיא ראק יד .טייקעג

 ןטימ ןסימשעג ןוא קינייוועניא ןסעזעג ,טליפשעג טרַאד ךיז ךיא בָאה

 .דרעפ יד ןבירטעגנַא טלָאוו'כ יוו ,ןטפול רעד ןיא שטייב

 סנקלַאוו ןוא ,ןרענוד רעכעלקערש א טרעהרעד ךיז טַאה גנילצולפ

 טנאפשעגנייא ףכית ןבָאה רעדירב יד .למיה ןפיוא זזיוואב ךיז ןבָאה ךיור

 רימ ןוא סעראכוס ןעמונעגטימ ,המהב יד ראק םוצ ןדנובעגוצ ,דרעפ יד

 ,טגָאזעג טָאה'מ .םישרדמ-יתב יד רעטניה ,"קערַאוו" ןפיוא קעווא ןענייז

 ןטאמראה יד .ןצישאב ןלעוו םישרדמ-יתב יד ןופ טנעוו עטרעיומעג יד זא

 סָאוו ,ןלאפעג ןענייז ןדאיראנס יד ןוא רעמ ןוא רעמ ץלא טרענודעג ןבַָאה

 -סיוא ןגעלעג טלַאמעד זיא "קערַאוו" ןפיוא .זדנוא וצ רעטנעענ לֶאמ א

 .ןדיי לטעטש עצנאג סאד טעמכ ,זָארג ןטכייפ ןפיוא ,טגיילעג

 ךיז טַאה יירעסיש ןטאמראה יד  .טנווַא רעד ןלאפעגוצ זיא'ס

 -תונכס עקאט ,טכיל ןשטנעב קעווא ןענייז רעבייוו יד ןוא טליטשעגנייא

 א טרעהרעד ךיז טָאה'ס .ןטיהפַא ןעמ ףראד טייקשידיי רעבַא תושפנ

 .טכאנ עצנאג א טרעהעגפיוא טינ טַאה סַאוו ,סרעפראוונליוק ןופ ןפעטש

 -שטיטאלעד ןיא ןיוש ןענייז ןשטייד יד זא ,ןעגנאלק ןעגנאגרעד ןענייז סע

 ןטלאהאב ךעלדיימ ןוא לטעטש זיא ןעוועבאר ןקאזַאק יד זא ,עירָאהאז

 .סרעלעק ןוא סמעדיוב יד ףיוא ךיז

 ןבָאה רעדיוו .ןגרַאמירפ רעקידתבש רעטלאק א ןעמוקעגנַא זיא'ס

 ,ןלאפ ןדאיראנס יד ווו ןעזעג טָאה/מ ןוא ןטאמראה יד ןרענוד ןעמונעג

 יד וצ טגנערב ןעמ יוו טעז ןעמ .זדנוא וצ רעטנעענ ץלא לֶאמ א סַאוו
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 .םיגורה ןוא עטעדנוווראפדרעווש ,ןשטנעמ עטקיטולבראפ םישרדמ-יתב

 ןטערט ןוא ןטייז עלא ןופ לטעטש סאד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ןקאזָאק יד

 ןדאיראנס יד .למיה םוצ ךיז ןעיצ ןעגנוצ-רעייפ ןוא ךיור ןליונק ,ּפַא

 ןגיל עלא .טנעַאנ רַָאג ףיוא ךיז ןסייר ןוא פעק יד רעביא ןיוש ךיז ןגַארט

 .סיירפיוא ןדעי טיילגאב "לארשי עמש" ןסאמ א ןוא דרע רעד ףיוא

 יד .ןייג ןריולראפ טינ לֶאז'כ ,טנעה יד טימ וצ ךימ טלאה עטאט רעד

 :ןליופאב עטאט רעד טַאה יוזא ,ןפַאלעצ ךיז ןענייז רעטסעווש ןוא רעדירב

 טָאה רע ."ןביילב רעצימע שטָאכ לֶאז ,ןעמוקוצמוא טרעשאב זיא'ס ביוא"

 ןא ףיוא קעווא זיא לייט רעדעי ,ןלייט יירד ןיא החפשמ יד טלייטעצ

 .טרַא רעדנא

 טינ ףוס ןייק רָאג טלָאוו'ס יוו ,ןהעש יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה גנאל

 שרדמה-תיב ןסייוו ןופ טנאוו ןבענ עטעדנוווראפ לֶאצ יד .ייז וצ ןעוועג

 ןוא טנעה ןֶא ,פעק ןַא םיגורה ךס א ןגעוו טלייצרעד ןעמ .רדסכ טסקאוו

 .סיפ ןֶא

 ערעזדנוא רעביא טזיירקעג לֶאמ עכעלטע טָאה ןאלפַארע רעשטייד א

 .ןעזעג טינ לֶאמנייק ךַאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ,לגיופ רענרעזייא ןא .פעק

 רענייק זוא ,זדנוא ףיוא ךיילג סעבמַאב ןזַאלפַארא אמתסמ רע טעוו דלאב

 רעד ןיא רעפיט ןכירקניירא קערש ןופ ךיז טליווס ;ןביילב טינ טעוו

 עליוויצ ןגיל סָאד זא ,טנעקרעד טָאה רעילפ רעד זא ,סיוא טזייוו .דרע

 .טרידראבמַאב טיג זדנוא טַאה רע ןוא ןשטנעמ

 ןענאטשעג ךַאנ זיא לטעטש סאד ןעוו ,גַאטימ ךַאנ 2--3 רעגייזא

 טַאג טקנאדעג ןבָאה ןדיי יד .ןשטייד יד ןזיוואב ךיז ןבָאה ,ןעמאלפ ןיא

 טנדרַאראפ ןבָאה ןשטייד יד .רעייפ םענופ םולשב סיורא זיא ןעמ סָאוו

 ,רעזייה עקיצניוו יד ןיא קירוצ ןייג ןוא "קערַאוו" םעד ןזַאלראפ וצ

 זיא סאגדסַאלש יד רַאנ .הפירש רעד ןופ ןבילבראפ ןענייז עכלעוו

 .ץנאג זבילבעג

 גנונעדרַאראפ א ןעמוקעג זיא'ס ןוא געט רַאּפ א םיוק רעבירא ןענייז

 וצ גנוטכיר רעד ןיא ,לטעטש סאד ןזַאלראפ וצ רעטילימ ןשטייד ןופ

 ןוא טכאלש עסיורג א ןעמוקרַאפ טעוו'ס לייוו ,בולעש ןוא קעדורגָאווָאנ
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 טכאלש יד זא .ןביילב אד ןלעוו ייז ביוא ,ןעמוקמוא ןענעק עליוויצ עלא

 .םייהא ןרעקמוא ךיז רימ ןלעוו ,םורא געט עקינייא ןיא ,ןקידנע ךיז טעוו

 טַאה המחלמ יד זיב ,שטבול ןופ שוריג רעד ןעוועג שיטקאפ זיא'ס

 .טקידנעראפ ךיז

 ןגָאוו ןוא דרעפ טימ רעוו ,קעווא זיא'מ :ןעוועג טינ זיא הרירב ןייק

 עקידייל טימ רעדַא ,עציילפ ןפיוא ןכאז לקעז א טימ ,סופוצ רעוו ןוא

 ןעמ טאה ןבעל ןרעסיוא ןוא ןרַאוועג טנערבראפ זיא ץלא לייוו ,טנעה

 ףיוא טרַָא ןא ןגירק טנעקעג רֶאנ טַאה ןעמ ווו .טאהעג טינרָאג ןיוש

 ,רעגנוה םעד ןליטש וצ ףיוא טיורב לקיטש א ןוא פאק יד ןגיילקעווא

 .ןעגנאגעג ןעמ זיא ןיהא טרָאה

 ןעגנורעדנאוו ןופ זרָאי ןרַאוועג ןענייז געט עטלייצעג רָאּפ יד ןופ

 ןעמוקעגמוא ןענייז ךס א .ןרעגאל-םיטילפ ןוא רעפרעד ,טעטש רעביא

 ןרַאוועג טייזראפ ןענייז ןדיי רעשטבול ןופ םירבק .תופיגמ ןוא רעגנוה ןופ

 ןעמוקאב טינ רָאי 4-5 יד ראפ ןבָאה רעדניק יד .טנגעג רעצנאג רעד ןיא

 ןשידיי ןייק ןגיוא ערעייז ראפ ןעזעג טינ ןבָאה ייז ,ךוניח ןשידיי ןיזק

 יד טימ ןעזעגנָא ךיז ןוא ןגרַאמ ןראפ דחפ ןקידנעטש ןיא טבעלעג ,תוא

 ןרעקוצמוא ךיז םולח רעד ,לטעטש םוצ טפאשקנעב יד רַאנ .ןליורג-המחלמ

 ןרעווש םעד ןטלאהוצסיוא תוחוכ ןבעגעג ,ןטלאהעגפיוא ייז טָאה ,םייהא

 .טילפ א -- ץענעשזעב א ןופ לרוג

 ןבענ עקנאשטסירט ףרַאד ןיא טצעזאב ךיז טַאה החפשמ רעודנוא

 טָאה ,םייהא ןרעקוצמוא ךיז דלאב טכיזסיוא יד קידנרילראפ רֶאנ .בולעש

 ןענייז רימ ןוא םייוג יד ןשיווצ ןבעל ןביילב טלַאוועג טינ עטאט ןיימ

 .קַאשינפיל ןייק טרַאד ןופ ןוא עיוויא ןייק קעווא

 תורצ יד ןבָאה םייהא קירוצ ןעמוק טבעלרעד ןיוש טָאה ןעמ ןעוו

 סעקיוועשלַאב יד ןשיווצ ןטכאלש יד .טרעהעגפיוא טינ ךַאנ ןתוינערופ זוא

 ןענייז לַאמ רַאּפ א .ןפָארטעג זדנוא ךיוא ןבַאה ןענַאיגעל עשיליופ יד טימ

 -הרפכ סאד .טנגעג יד ןעמונראפ קירוצ ןוא ןטַארטעגפַא ןענַאיגעל יד

 ןיא לטעטש סָאד ןעוו .בושיי רעשידיי רעד ןעוועג קידנעטש זיא לדניה

 ןוא ןעמַארגָאּפ ןעמוקעג ףכית ןענייז טכאמ א ןַא טייצ עצרוק א ןבילבעג
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 ראפ רקפה זיא סטוג ןוא טולב שידיי .םייוג עקיטרַא יד דצמ ןעיירעביור

 תורקפה זופ ןטייצ ןיא ךַאנ טדער רעוו ,ןטייצ עלאמרַאנ יד ןיא יוג ןדעי

 .ריקליוו ןוא

 :יובפיוארעדיוו

 טָאה'מ ןוא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד .1919 ראי סָאד זיא'ס

 ."סעצנעשזעב" ןייז וצ גונעג ,םייהא קירוצ ךיז ןרעקוצמוא ןסַאלשאב

 בורק עלעטעטש ןיילק א ,קָאשינפיל ןיא טניווועג טלָאמעד ןבָאה רימ

 -נעמעלע ןיימ ןעמוקאב ךיוא ךיא בָאה טרַאד .שטבול ןופ רעטעמַאליק 2

 רעדירב ערעטלע יד טימ רעטַאפ ןיימ זא ,קנעדעג ךיא .גנודליב עראט

 רעזדנוא קירוצ ןעיובוצפיוא קנאדעג ןטימ ,שטבול ןייק סופוצ קעווא ןענייז

 .המחלמ רעד ןיא ןרַאוועג טנערבראפ זיא סָאוו ,זיוה

 שטבול ןייק זעמוקעג ,לגניי הוצמ-רב א ןיוש ,1920 ןיא ןיב ךיא זעוו

 -סיוא זענייז רעמייב עסיורג .דלאוו א יוו ןעזעגסיוא לטעטש סָאד טַאה

 רעירפ ןענייז רעזייה יד ווו ,רעצעלפ יד ףיוא ןוא קראמ ןפיוא ןסקאוועג

 ןוא סאג א ןעוועג זיא'ס ווו ,ןענעקרעד וצ זעוועג טינ זיא'ס .ןענאטשעג

 עטרעיומעג עקינייא ןוא ןעזעגסיורא ךיז טָאה עווקרעצ יד רַאנ .ץאלפ א ווו

 .סאג-סַאלש ףיוא רעזייה

 עקיגאז-גיז ןופ ץענ א ךרוד ןבַארגעצ ןעוועג זיא לטעטש סַאד
 וצ ,ךעלביטשדדרע ןוא ,ןסקיב ראפ ןעגנונעפע טימ ,סרעקנוב ,ןלענוט
 רעזייה ענעבילבעג-ץנאג יד ןופ לייט א טצונראפ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו
 ןעוועג ןענייז ןאמעינ ןופ ןטייז עדייב סיוא-גנעל .הפירש רעד ךַאנ
 טַאהס .סעפָאקַא עטקיטסעפראפ ןוא טַארד-לכעטש ןופ ןעגנומיוצראפ
 קיצניוו טינ ךיוא ןוא ןטאנארג-טנאה ,עיצינומא טרעגלאוועגמורא ךיז
 .רענייב עכעלשטנעמ

 ןעמונעג טָאהמ .תוחפשמ עצנאג קירוצ ןעמוקעג זענייז זייווכעלסיב

 ,רעזייה יד קירוצ ןעיוב ,רעצעלפ יד ןכיילגסיוא ,רעמייב יד ןקאהסיוא

 .עקידרעירפ יד ןופ ערעמעווקאב ןוא ערעסערג

 רעבַא ,טיובעגפיוא ןעוועג ןיוש זיא זיוה רעזדנוא זא ,קנעדעג ךיא
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 טָאה ךיק יד .ןעמוקעגרעטנוא זיא רעטניוו רעד ןוא טקידנעראפ טינ ךַאנ

 ןטשרע םעד .טרעטניוועגרעביא רימ ןבָאה טרַאד ןוא טקידנעעג ןעמ

 ןוא ,ןבילקעגנעמאזוצ ןדיי עלא ךיז ןבָאה רופכ-םוי ןוא הנשהזשאר

 טנוואדעג טַאה שמש רעד היבוט .ךיק ןיא זדנוא ייב ןינמ א טכאמעג

 ,תוליפת יד ןיא חוכ ןוא ץראה ץנאג ןייז טגיילעגניירא טַאה רע ,ףסומ

 .טנייוועג רעייז טָאה םלוע רעד ןוא

 -סיוא יוזא גנורעקלעפאב עשידיי יד ןיוש זיא ,רֶאי ןטס-1921 ןיא

 ןוא שרדמה-תיב א ןופ עגארפ יד טקעוורעד ךיז טַאהס זא ,ןסקאוועג

 סָאוו ,טייצ א ןעוועג זיא'ס .רעדניק יד ראפ לוש א ןופ עגארפ יד ךיוא

 טעמכ ןיוש טַאה רדח רעד ;טריזינרעדַאמ ךיז טָאה ןבעל רעשידיי רעד

 א טרעדַאפעג ןבָאה ןשטנעמ"סקלַאּפ יד ןוא לֶאר ןייז טליפשעגפַא יוו

 -הכולמ יד ןענרעל ייז לֶאז ןעמ ווו ,רעדניק ערעייז ראפ לוש ענרעדאמ

 .שינעטנעקדרוטאנ ןוא עטכישעג ,קיטאמעטאמ ,שיאערבעה ,שידיי ,ךארפש

 -ילעב יד זופ ןעגנולמאזראפ יד ןעמוקרַאפ ןגעלפ זיוה ןיא זדנוא ייב

 .ןעמעלבַארפ עכעלטפאשלעזעג עלא טלדנאהאב טָאה'מ עכלעוו ףיוא ,םיתבה

 ,ןשטיוועלעשמיש עשוהי ,ןקאבאק רסיא-םייח ןגיוא יד ראפ שממ עו'כ

 ןבילקעגסיוא זיא'ס .א.א ןענורהא-םהרבא ,יקסווָאנָארא קחצי 'ר טחוש םעד

 ןיימ ,שטיוועלעשמיש עשוהי ,ןיירא ןענייז'ס ןכלעוו ןיא טעטימָאק א ןרָאוועג

 ,שטיוואניבאר שינייב ,שמש רעד היבוט ,שטיווַאמילש דוד-ןורהא ,רעטַאפ

 טרעייטשאב ךיז טַאה גנורעקלעפאב יד .ערעדנא ןוא סנורהא-םהרבא ,קחצי

 רעשטבול יד וצ עקירעמא ןייק ןבירשעג ךיוא טַאהמ ןוא טלעג טימ

 .טיילסדנאל

 ןוא שרדמה-תיב ןטיור םעד קירוצ טיובעגפיוא ןעמ טַאה טשרע וצ
 .רעדניק יד ראפ לוש יד טיובעגסיוא ןעמ טַאה רעטעפש טייצ לקיטש א

 ,רעוט ןופ רוד רעוויטקא ,רערעגניי ,רעיינ א ןעמוקעגפיוא ךיוא זיא'ס

 .לטעטש ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןראפ טרעייטשעגייב ליפ ןבָאה עכלעוו

 ןוז א) קורב םייח ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעפ עקיטראנגייא רַאג זיב א

 ןזעוו-לוש ןקיטרַא ןראפ ןַאטעגפיוא ךס א טַאה רע ,(סענעיכ עטוג ןופ

 זיב ,הליהק רעשטבול רעד ןופ גיהנמ רעטנעקרענא רעד זעוועג זיא ןוא

 .גָאט ןטצעל ריא וצ
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 -סיוא זיא רעירפ רוד א טימ יוו ;טלעפעג טינ ןבָאה ןתקולחמ ךיוא

 אלקש רעגנאל א ךַאנ .בר םעיינ א ןעמענפיוא םייב תקולחמ א ןכַארבעג

 םעדייא רעד ,סייוו קחצי ברה ןרָאוועג זעמונעגפיוא ךעלדנע זיא ,אירטו

 רעקדעראווַאנ ןפיוא ןסעזעג טלַאמעד זיא רעכלעוו ,בר רעשטבול ןטלא ןופ

 רעטצעל רעד ןעוועג ךיוא רעדייל זיא ,ל"ז סייוו קחצי ברה .לוטש-תונבר

 .הדע ןייז טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ןוא ,בר רעשטבול

 'ציבומילש השוקל הדירפ תביסמ

 ,ןעייטראּפ ןעמוקעגפיוא ןענייז'ס .טריזינאגרַא ךיז טַאה טנגוי יד

 ןוא קעטַאילביב יד ,סעיצוטיטסניא עשיּפַארטנאליפ ,ןעגנוגעוואב-טנגוי

 ,ןעגנולעטשרַאפ עטוג ןבעגעג טַאה רעכלעוו ,זיירק רעשיטאמארד רעד

 טציטשעג תוסנכה ענייז ןופ טַָאה ןוא עיפארגַאנרַאּפ ןוא דנוש ןופ טייוו

 .לטעטש ןיא טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג יד

 ךיא בָאה ,סעיצאקאוו-רעמוז יד ףיוא ענליוו ןופ ןעמוקעג ןיב'כ זעוו

 רעד ןעוועג ךיוא ןיב'כ ,טייקיטעט ןייז ןיא זיירקמארד םעד ןפלַאהעג

 .'םירישה-ריש" עסעיפ יד ןלעטש םייב ,רָאילפוס
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 ,עדנאמַאק רעשעלרעייפ עקיליוויירפ יד ןרָאוועג טעדנירגעג ךיוא זיא'ס

 לדיי ,"סעקינלאשטאנ" יד ןענאטשעג ןענייזס רעכלעוו ןופ שארב

 .סנורהא-םהרבא עקבואר זוא שטיוועיאמסאק

 עריא טאהעג ,ןבעל ןלאמרַאנ ריא טבעלעג ךיז טַאה לטעטש סאד

 ,תוגאד ןוא תורצ ,ןעגנושיוטנא ןוא ןעגנוכיירגרעד ,ןרעצ ןוא ןדיירפ

 יד ראפ טפנוקוצ א ןגעוו ,ןטייצ ערעסעב ןגעוו טמיורטעג ןוא טפַאהעג

 עיצידארט ןטלאהעגנייא ,חישמה ימי ןוא הלואג ןגעוו טמולחעג ,רעדניק

 .אובל דיתע םעד ראפ רכש רעד זא ,רעכיז ןעוועג ,הנומא יד ןוא

 .טקיטעפשראפ טינ טָאה רכש רעד ןוא

 ןענייז שטבול זופ ...ןברוח ןוא טיוט ,רעייפ טימ ןעמוקעג זיא רע

 -תיראש יד ,םידיחי עטלייצעג רָאנ ,ןדיי עריא ןופ ,תוברוח רָאנ ןבילבעג

 טינ ןוא רעיורט ןקיבייא םעד ןצראה ריא ןיא טגַארט עכלעוו ,הטילפה

 .רעצ ןטליטשעג

 רוצ הנימ

 'צבולב תידדה הרזע

 ; לודג היה הרזעל הב םיקקזנה רפסמו ,הינע הרייע התיה 'ץבול

 השוחתה התיה ךא ,הב ויה אל תילאיצוס הרזעל םינגרואמ תודסומ ,םנמא

 .קחד תעשב תלוזל רוזעל שיש

 ;וינועב ינע שייבל אלש ידכ ,הוונעבו הענצב העצבתה ךרצנל הרזעה

 שגפהל ילב ףא ,ךומתל םיתעלו םיכרצנה םה ימ ,ןיפיקעב עדווהל ולדתשה

 .ןירשימב םיקקזנב

 םישנאל רוזעל חותפו םח היה ןבלש םישנ רפסמ ,דחוימב ךכל וגאד

 ושע רשא ,יקסניזרב הלייבו (סעייפ) 'ץיבוניבר הרפש ןהיניב ,םלבסב

 אלל הרתונ החפשמ יכ ,ןהל עדונשמ .הרזעל םיעצמא סויגב ,תולילכ םימי

 ךרצנה תלד דיל וחינהו רקובב ומיכשה ,םירקה ףרוחה ימיב ,הקסה יצע

 והודימעיו תיבה-לעבב ושגפי אמש הענצב תיבהמ וקלתסהו הקסה יצע

 .םיענ-יתלב בצמב
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 קקזנה ימ ,ןהל עדונ םש ,תסנכה-תיבל הלייבו הרפש ומיכשה רחש םע

 יכרצל קקזנ רחאה ,ומחל הטמ רבשנ ךכבו סוס "לפנ" הזל ;הרזעל

 םיתבה יחתפ לע רזחל וליחתה ,ןמצעב ומרתש רחאל ;ןיאו -- הנותח

 וצפקי אל תיבה-ילעב יכ ,היה עודי רשא ,םיתב ודקפ ןה ;המורת ןשקבב

 ,התפוחל סנכהל הלכ החילצה ןהל תודוה םיתעל .לדל המורת תתמ םדי

 .ותחפשמ תסנרפל הרזע לבק ןויבאו תוסכל הכז שר

 ; תומורת ףוסאל םישנה וסיגתה ,תסנכ-תיב תמקה לע טלחוהשמ

 .גגל ףאו תונולחל ,תוריקל וגאד ךכ-רחא ,דוסיה תחנהל ופסא הליחת

 ןוראו ולת לע דמע ןינבה רשאכ קר ,הרומג התיה ןתחמשו םלשוה עצבמה

 .וכותל סנכוה שדוקה

 -צמאל לעמ ומרת םיתעל ,םיינע ויהש תורמל ,ומרת הרייעה יבשות

 .הרזעל ןמצעב וקקזנש תוחפשמ םג ומרת ,םהיע

 הברל היה םינשה תצורמב) לזיימ םייח יבר -- ברה םע היתהש השעמ

 יטומפב ,תורנה לע ךרבל הדמע ותשאש העש תבש ברעב ; ('זדול לש

 הזרז ברה .ומלענ יכ -- התאר ,הל רשא םיקירבמהו םיקרוממה ףסכה

 ,ובנגנ יכ המותל הרבסש ותשאל הליג אל אוה ,רחאת ןפ תורגה לע ךרבל

 .םיטומפה ומלענ ןאל

 ושקבל ידכ ,ברה תיבב ורקיב םיתבה ילעבש העש ,תבש-יאצומב

 ונלש ףסכה יטומפש לבח" :תינברה הרמא ,הפוחל סנכהל הלכל רוזעל

 תאז ןכא יכ ,ברה הליג ןאכ ."הלכל הרזעל -- םתוא םורתל ונלוכי ,ובנגנ

 .םיטומפה לש םמלעה רשפ הזו םוי דועבמ חשע

 השגרה ךותו תונמאנב .הרייעה יבשות בור םא יכ ,ךכ גהנ ברה קר אל

 .הזל הז ורזע ,תוירחא לש
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 ןונבל הקלא

 'צבולב תובותה ייח

 תרפסמ ינא ןהילעש םינשב ,היבשות רפסמו הנטק הרייע התיה 'ץבול

 תיתוברת הלועפ הרייעב הלהנתה תאז לכב ךא ,היה ןטק ,(1932--1928)

 .הפנע

 ירחא תודחא םינש םקש דחא יממע רפס-תיב קר זא היה הרייעב

 עסנ ,תעדו הלכשהל אמצ היהש וירגובמ קלח .הנושארה םלועה"תמחלמ

 .םירומל רנימסב דומלל ,הנליול ועיגה םירחא ,קדורגובונב וידומל ךישמהל

 .הביבסבש תורייעב ,תובישיב ודמל םירחא

 תושפוחב ורזח ,תעד תונקל הרייעה ןמ ואציש תורענו םירענ םתוא

 .ונתרייעב תוברת ייח חותיפל תובר ומרתו םהידומל םות םעו

 וירבח לכ .'ץבול לש יטמרדה גוחה תא תורוש המכב ריכזהל ינוצרב

 -טאיתה תודובע לכ .תורחא תודובע ינימ לכב וקסעש םיבבוח ,ןבומכ ,ויה

 .תובדנתהב ועצוב ,קחשמו דוקר ,הריש ,הניגנ ,הרואפת ,יומב :ןור

 םישרקמ יונב היה הנבמהש ןויכ ;שאה-יבכמ תיבב ומייקתה תוגצהה

 וניזאהו םלואל ץוחמ ,סיטרכ שוכרל הגישה אל םדי רשא ,םיבר ודמע

 תוריקבש םיקדסה ןיב הגצהה תא תוארל חילצה ףא קלח ,הקיסומלו הרישל

 .ןינבה

 ,'ץץיבשוביפ הקטלז "הנודמירפ"ה :ויה ויליעפו גוחה יפתתשמ ןיב

 .םירחאו 'ץיבלומש רתלא ,אריפש לאומש

 ולעוהש םיאשונהו םיברעב וכרענ םיטפשמה :םיירובצ םיטפשמ

 דבוכבו תוניצרב ולהנתה םיטפשמה .םיילאוטקא ללכ-ךרדב ויה טפשמל

 .םימשאנו םידע ,רוגיטק ,רוגינס תופתתשהב ,שאר

 ,ץיבלומש רתלא ,יקסבונורא רזעילא :ויה םיטפשמה יליעפ ןיב

 םוחנ ,הכרבל םנורכז ,ןיול רזעילא ,'ץיבוביל ןבואר ,'ץיבלומש לואש

 .דועו א"לבי 'ץיבומילש

 תיצולחו תינויצ הלועפ הרייעב הלהנתה ,תישימחה הילעה תלחתה םע
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 וכז ףא םידיחיו הרשכהל ואצי "ץולחה' ףינס ירבחמ םיבר ;  תפעוסמ

 .לארשי-ץראל תולעל

 הכרדהה תדובע .ויתובכש לכ לע "ריעצה רמושה" לש ןק םג םקוה

 לבא ,ןויסנ ירסחו דואמ םיריעצ ויה הירבחש תרגובה הבכשה י"ע התשענ

 םירגובה ןמ םיבר .ינויצה ןויערב תטהול הנומא ךותמו תוריסמב ודבע

 .הפוריא תודה" תא הדקפ האושהש ינפל ,לארשי-ץראל תולעל וקיפסה

 יקצינטופס ךורב

 יבלב הטורחה הרייעה

 יתודלי רחשמ .יבלב קומע הטורח הרייעה ךא ,'ץבול דילי ינניא

 הכנחתהו הדלונ רשא ,הנח ימא יפמ ,היבשותו הרייעה לע םירופס יתעמש

 .הרייעב

 י'ץבולב ונלצא" ". ..םירמוא 'ץבולב" "...'ץבולב ונלצא" :םיטפשמה

 השעמ -- םירופסהו תוישעמה ןיב .ימא יפב רידת ונתיבב ואשינ ".. . היה

 העיסנל ףסכש ןויכ ;'ץבולל קדורגובונמ רוזחל התצר רשא ,הידוהיב

 ששחמו רבדה ערא ישיש םויב .לגרב הכרדל האצי ,הל היה אל הלגעב

 תחקל הרכז ,תורנה תקלדה דעומ ינפל ,התיבל עיגהל קיפסת אל אמש

 .םירורפגו תורנ התחתמאב המיע

 דמעש םיצעה דחא לע .ךרדב שדקל החרכוה הכלמה-תבש ינפ תא

 תובהלשה ,הבשנ אל חורה .לוקב םהילע הכרבו תורנ הקילדה ,ךרדה ידיצב

 יהמ תוארל ואב ,ןכשה רפכה ייוג .קוחרמל הארנ ןרואו החמשב ודצר

 .םוקמב הרק סנ השעמש וטילחהו תורנה תא ואר ,רעיב תבהבהמה שאה

 תוהמ לע תוהתל ולע תד ינהוכ ; הביבסה לכב תוהיהמב םסרפתה רופסה

 הנטקה היסנכה יהוז .שודק םוקמהש ןויכ ,היסנכ םיקהל טלחוהו סנה

 .'ץבול הכאוב ,ךרדה םא לע תדמועה

 .הבר החמש ונילע ורשה ,יקסבורשא יכדרמ"השמ 'ר ,יבס לש וירוקיב
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 תלהקמ םדאב השעמ ;םיאלפנה וירופס עומשלו ונרקבל ואב ונינכש

 דע ,סיעכהל םישעמ השעו ויתובא תד שטנ ,ןיכרד ךרש רשא ,'ץבול

 .םהמ דחאכ ,םייוגה ןיב רפכב יחו הירכונ השא אשנ .דמש ידיל עיגהש

 םוי קוידב הז היה ,ותרצות םע ,הרייעל רמומה עיגה עובשה ימימ דחאב

 ,ןותבש-תבש ,לוענו רוגס לכה -- הנהו .רמומה לש ובלמ חכשנש רופכ

 ,םיללפתמה תולוק םילוע ,תסנכה-תיבמ קר ;הרייעה תובוחרב טקשו הולש

 םיעוגעג וררועתנ ,םואתפו .ןוגי בלה םיאלממו הניחתב םיאשינ ןזחה ילוסלס

 -תיבל ךשמנ אוה ...ונורכזב ופצו ולע םיקוחר םימי רכז ,רמומה בלב

 יכבב ףסה לע לפנ ,עיגהשכ ...המל תעד ילב ףא ,םסק ילבכבכ תסנכה

 לודג !יתאטח ,םינמחר םידוהי ...יתמשנל יובאו יל יוא" :הרמ הקעובו

 /! לארשי-ינב תדעל הרזח ינולבק ...יל וחלס ...אושנמ ינווע

 ןיוועל לחר שטיוועלעשמיש בקעי עשוהי
 , ותיערו

 ונתא חומשל אובל םרה 'כ תא שקבל הוב םידבכתמ

 םירקיה וננב תלולכ םויב

 רמ ןתחה תרמ הלכה

 ןיוועל ביל םייח שמיוועלעשמיש םירמ "תב

 ןויס 'אי אשנ 'פ ק"שע "ו םויב ט'זמל "היא 'יהת רשא

 (17 נטחו 199!) אפ"רת תנש

 | .שטבויל ריעב ,צ"החא 4 העשב היהת הפוחה

 .1921 תנשב סיא'צבול םיריעצ גוז לש הנותחל הנמזה סיטרכ

 .םוקמב הכרענ הנותח ,שש ןב יתויהב הנושארל הרייעב יתרקיב

 תורמל ;"ףיוהלוש"ל םירמזילכה םהינפלו הלכהו ןתחה ולבוה ברע תעל

 הפוחהו סקטה לטוב אל ,תיצוב התיה רפעה ךרדו םשג דרי םויה ותואבש

 הפוחה רחאל .'ץבול ידוהי גהנמכ ,תסנכה-יתב די לע הבחרב המייקתה

 לע זוגינ לוקב זירכהו סקטה תא ,בארט הרייעהמ אבוהש ,ןחדב להנ
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 העמד תוחומ םישנה המל ,יתאלפתה ינאו ."קנאשעג-השרד" -- תונתמה

 . .. ןהיניעמ

 םינופצ וב םילסלתסמ םינוגינב ,הניגנב החצפ םירמזילכה תרובח

 םייחה יישק לע ,תולגה לע ,בר בצעו הניחת ,הגרע ,ידוהיה בלה ישחר

 ,ונקזב ףסכה יטוח ; "רעלדיפ רעד" ,רנכה רזוע 'ר ,םינגנמה ןיב .הסנרפהו

 ;הבר תוקבדב ןגנמ אוהו תומוצע ויניע ,םיקיהבמ ,רונכה לע שורפה

 דנדנתמו תחנמ גגומתמה ,ידוד םהיניב ,הניגנב "םיניבמה" םידמוע וביבס

 .םיגונעה םילילצה לוקל

 ובזע ,םוקמל עיגהל ולחה תיזחה ןמ תויריה ידה רשאכ ,1915 תנשב

 רזכאתה לרוגה ךא .םינבלמ יונבה ,שרדמה-תיבב הסחמ ואצמו םהיתב םיבר

 עצפו םישנא רשע-השולש גרה ,זגפ לפנ שרדמה-תיב לע ,םיבשותל

 רוזאה זרכוה ,ינמרגה אבצה סנכנשמ .םוקמב וררש לבאו ןואכד ;םירחא

 .ושרוג םיבשותהו תיזח וקכ

 ; הריכהל היה השק .הרייעל םירזוחה ינושאר ןיב ידוד םע יתייה

 תובוחרה .םינמרגה י"ע וצפונ וא וקרופ םיתבה ;לכב וטלש הבוזעו סרה

 .םוקמ לכב ארפ תייחמצו ,הנגה תוחושו תוריפח ידידלע ורתוב קושה רככו

 הישותבו תוצירחב ולחהו תוחושה ךותב טלקמ ואצמ םירזוחהמ םיבר

 .היתוסירהמ הרייעה תא םיקהל ,הבר

 -תיב ,התינבב הדמע הרייעה .'ץבולל בוש יתנמדזנ םייתנש ץקמ

 יבשותל היה לק אל .ולת לע רבכ דמע ,המחלמב ףרשנ רשא ,שרדמה

 ושע ךא ,ומוקשל גואדל ,תוחושב ויח ןידע םיבר רשא ,םיינעה םוקמה

 תרות ץיבריו םוקמב היהי דמלמ ףאש וגאד ,ןכ לע רתי .הצפח שפנב תאז

 .םידליל
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 סילריס-ןאגאק הנח

 רעצ ןוא דיירפ ןופ געט

 סֶאד ןעקנעדעג וצ טכייל יוזא טינ זיא ,רֶאי 55 ןופ הפוקת א ךַאנ

 ,שטבול רעזדנוא ןסעגראפ וצ טכייל יוזא טינ ךיוא זיא'ס רעבַא ,לטעטש

 לטירד-ייווצ רעביא ןופ גנורעקלעפאב א טימ לטעטש םערַא ,ןיילק א

 .ןדיי

 עטלצרַאווראפ ףיט ,עקיטראנגייא יד רימ ךיז טקנעדעג סרעדנוזאב

 -יתב ייווצ יד טימ ףיוהלוש רעד ,לטעטש םעניא טייקמורפ ןוא טייקשידיי

 דימת ןענייז שרדמה-תיב ןטיור םעניא .לוש ענרעצליה יד ןוא םישרדמ

 םירוחב .הרות טנרעלעג ןוא דנאל ןקע עלא ןופ ,םירוחב-הבישי ןסעזעג

 ,עיצילאג  ,ןליופ ןופ .סעטַאפאק עגנאל ןיא ןוא ןטעקאשוז עצרוק ןיא

 טָאה סָאוו ,לייט א ןוא םורפ שיטאנאפ בור סאד .עטיל ןוא דנאלסור

 -שטייד ןַאטוצנַא טביולרעד ךיז טַאה ,"תעדה ץע" םענופ טכוזראפ ןיוש

 .רעיירפ עלעסיב א ןריפפיוא ךיז ןוא שירעמ

 רעדַא ,עטַאפאק א ,ךיש : טקיטיינעג סעפע ןיא םירוחב יד ךיז ןבָאה

 ,דמלמ םעד לאיחי וצ ןעמוקעג ייז ןענייז ,ןסע ףיוא "גנולעטשאב" א

 ןייז טימ טינ ;ןגרַאזאב סָאד ןיוש ייז טגעלפ רע ןוא ,ה"ע רעטַאפ ןיימ

 רע רַאנ ,ייז ןופ ןצבק רערעסערג א ןעוועג זיא רע לייוו ,טלעג ןגייא

 ןקישסיורא טגעלפ ןעמ רעדַא ,ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ ןוא ווו טסווועג טַאה

 ןביילק וצ ,בוטש וצ בוטש ןופ ,עקליישטאפ רעסייוו א טימ ,ךעלדיימ רַאּפ א

 קידנגערפ טינ ,ןבעגעג ןבָאה ןדיי רעשטבול יד ;קעווצ םעד ראפ תובדנ

 .תולאש ךס ןייק

 טאהעג ביל טָאה סָאוו ,שטנעמ א ןעוועג ,ללכ-ךרדב ,זיא עטאט ןיימ

 ןטסעמ ,סעקנאב ןלעטש :םינפוא ענעדיישראפ ףיוא ןטייווצ א ןפלעה וצ

 קיטיירפ טגעלפ רע .תבש ףיוא טרָא ןא טימ םיחרוא יד ןגרַאזאב ,ץיה יד

 עלא טגרַאזאב טינ טַאה רע זיב ,שרדמ-תיב םעד ןזַאלראפ טיג טכאנ-וצ

 ןטיור ןיא האירק-לעב רעקידנעטש רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .םיחרוא

 ,שרדמ-תיב
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 םייב ,לטעטש ןיא ןכַארבעגסיוא זיא סָאוו ,תקולחמ יד ךיז ןֶאמרעד'כ

 זוא והילא-ףסוי 'ר בר ןראפ ןעוועג זיא דצ ןייא .בר םעיינ א ןעמענפיוא

 הרות יד ןענעייל ןראפ תבש ןדעי .שריה 'ר בר ןראפ דצ רעטייווצ רעד

 .םינבר ייווצ טאהעג שטבול טַאה ףוס םוצ ."ךעליירפ" ןעוועג זיא

 רימ זוא ,(לאווק) "עצינערק" יד ןעוועג זיא דאב ןופ טייוו טינ

 -תיב ןטיוה םוצ טנעַאנ .תבש ףיוא ייט ראפ רעסאוו ןפעש טרַאד ןגעלפ

 ןטיירגנַָא טרָאד ןעמ טגעלפ רעטניוו ;"ענווַאדָאיל" יד ןעוועג זיא שרדמ

 עשלטעטש יד ראפ ,רעטניוו ןטייווצ ןזיב טקעלקעג טַאה סָאוו ,ךייט ןופ זייא

 .זןקעווצ

 .ןאמעינ ןפיוא -- ןמיינה לע טייש

 ,(עקנָאל) ""קָארָאוו" רעד ןגיוצעג ךיז טָאה ןאמעינ ןזיב ףיוהלוש ןופ

 טרַאד ןגעלפ רעדניק יד .זדנעג עשלטעטש יד טעשאפעג ךיז ןבָאה'ס ווו

 ןרעייש ,ךייט םוצ ןייג רימ ןגעלפ קיטיירפ .ןרעדעפ יד ןביילקפיוא ןייג

 .ןענאפ-שיפ ענרעפוק ןוא רעטכייל ענעשעמ יד

 רעביא ןריצאפש עקידתבש יד ,ןסעגראפ טינ ךיא ןעק ךַאנ טנייה זיב

 ןוא דלאוו ןטנעַאנ ןיא ןריצאפש יד ,סַאלש ןרעטניה ןוא סאג-סַאלש רעד
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 עקיטכיל ןיא ,ןאמעינ ןרעביא ךעלפיש ףיוא ןריצאפש יד סרעדנוזאב

 לאמטפַא ןוא ,רעדיל עשידיי ענעדיישראפ רָאכ ןיא ןעגניז סאד ;טכענ-הנבל

 .רעדיל-רעטעברא ,ענעטַאבראפ-גנערטש ,עלאגעלמוא ךיוא

 ; המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ ןרַאי עטצעל יד ןעוועג ןענייז סָאד

 גנוניישרעד עיינ עדעי ,ןענאטשעגפַא ,וויטימירפ ןעוועג טלַאמעד זיא ץלא

 .תובהלתה רעכעלטנגוי ןוא דיירפ טימ ןרַאוועג ןעמונעגפיוא זיא

 עכעלטנגוי עכעלטע ןעוו ,לטעטש ןיא גנורעטסייגאב יד ךיז ןַאמרעד'כ

 רעייש ןיא ,"רעטאעט" טליפשעג זוא זיירק-ןרָאטאמא ןא טעדנירגעג ןבָאה

 רעוו ןוא "ףסוי-תריכמ" טליפשעג ןבָאה ייז ;סלזיירדרתסא ,ךורב ייב

 ןסַאגראפ ןוא רעטאעט ןיא ןעגנאגעג זיא ,עקיפַאק א טאהעג רָאנ טַאה'ס

 .ענעצס "עשילארַאמ' עדעי ייב ןרערט

 ןקוקנָא ןפיול החמש טימ רימ ןגעלפ ,םיתבש עקידרעמוז יד ןיא

 עטצופעגסיוא-שיצירפ יד טימ ,ןאמעינ ןפיוא (רעפמאד) "דַאכאראפ" םעד

 ןגעלפ ןעקנאדעג ערעזדנוא ןוא ןייז אנקמ ייז ןגעלפ רימ .ןרישזאסאפ

 .רעדנעל ןוא טעטש עטנאקאבמוא ,תומוקמ עטייוו וצ ןגַארטקעווא ךיז

 ייברעד ןענַאמרעד טינ ןוא טייצ ענעי ןענָאמרעד ךיא ןעק יוזא יוו

 ןפורעג לטעטש ןיא טַאה ןעמ עכלעוו ,ה"ע רעדירב סקעז עניימ

 םענייא ןופ טייהיירט ןוא טייקלדייא ,טייקסטוג רעייז בילוצ ,"םיכאלמ'

 .ןרעדנא םוצ

 רע .ךורב רעדורב ןיימ רעשטבול לייט א ךַאנ ןעקנעדעג םתסה"ןמ

 .ןסעגראפ טיג ךיז טזַאל סָאוו ,טייקכעלנעזרעפ א ןוא רערעל א ןעוועג זיא

 יד לטעטש ןיא טכארבעגניירא טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 זוא רענדער רעטוג א ןעוועג זיא רע ;טייצ רענעי ןופ ןעקנאדעג עיירפ

 טכארטאב םיא ןבָאה םירבח עגנוי יד ;רענעיילרַאּפ רעלופטנאלאט א

 ןעוו .ןפור יוזא עקאט םיא ןגעלפ עקינייא ןוא יבר ןקיטסייג רעייז ראפ

 רעכלעוו וצ ,גנולמאזראפ עלאגעלמוא ןא ןעמוקרַאפ דלאוו ןיא טגעלפ'ס

 עכעלטע ןגעלפ ,סופ ןקנארק ןייז בילוצ ,רופ א טימ ןריפ םיא טגעלפ ןעמ

 ייִציִלַאּפ יד זא ,טכאדראפ ןטסנעלק םייב ןוא ךאוו רעד ףיוא ןייטש םירוחב

 סרעדנוזאב לייוו ,ןכורב ןטלאהאבסיוא עטשרע סָאד ןעמ טגעלפ ,טמוק

 .גיוא ןא ןטלאהעג ייצילָאּפ יד טָאה םיא ףיוא
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 .זיוה סיורג ןייז רעטניה ,בוטש סעקנישאמ ןיא טניווועג ןבָאה רימ

 טָאה ייצילָאּפ יד ווו ,(זיוה-ייט) "עניישט" יד ןעוועג זיא זדנוא ןגעקטנא

 ראפ א טימ רעדירב ףניפ עניימ זא ,ןפערט טגעלפ .ןטלאהעגפיוא ךיז

 דלאב ייציִלָאּפ יד טגעלפ ,זיוה ןופ ןייגסיורא ןעמאזוצ ןגעלפ םירבח

 ןעוועג טינ ,הלילח ,זיא'ס יצ ןרילַארטנָאק ,טיזיוו א זדנוא ייב ןטאטשפַא

 טושפ ןגעלפ ןרעטלע עניימ .(גנולמאזראפ) "עינארבָאס" עלאגעלמוא ןייק

 .קערש ןופ ןרעוו קנארק

 א זדנוא וצ ןיירא ןעמוק ,ירפרעדניא רעגייזא טכא ,חספ ,לֶאמנייא

 טפראדעג טָאה סֶאוו ,רעוט ןלאגעלמוא ןא ןכוז וצ ,ןטנאיצילָאפ רָאּפ

 ךַאנ ןענייז רעדירב עניימ ;גנולמאזראפ א ףיוא ןדייר שטבול ןייק ןעמוק

 .ןזח םעד ןרעה קעווא זיא סָאוו ,ןעקטַאמ רעסיוא ,ןטעב יד ןיא זגעלעג

 זיא'ס ןוא -- בוטש ןיא זדנוא ייב טכוז ןעמ זא ,שרדמ-תיב ןיא טרעהרעד

 ןפַאלעג רע זיא -- רוטארעטיל עלאגעלמוא ךס א זדנוא ייב ןעוועג עקאט

 ןכרוד םדוק טקוקעגניירא רע טַאה בוטש ןיא ןייגוצניירא טַָאטשנַָא .םייהא

 טסאג רעד זיא סאד זא ,רעכיז קידנעייז ,ןטנאיצילָאּפ יד ;רעטצנעפ

 ;םיא וצ ךיילג ןוא ןסיורד ןיא ןפַאלעגסיורא ןענייז ,זכוז ייז ןכלעוו

 טגָאיעגכַאנ םיא ןבָאה ייז ; ןפָאלטנא זיא ןוא ןקַארשרעד ךיז טַאה עקטַאמ

 ייז ןופ ךיז טַאה רע זיב ,םלועד-תיב ןרעביא ,ןסאג רעשטבול יד רעביא

 -אּפ יד ןוא ןרַאלראפ קידנפיול רע טַאה לטיה ןייז רָאנ ,טיירדעגסיורא

 וואטסירפ רעד ;וואטסירפ םוצ טכארבעג "ייפָארט" םעד ןבָאה ןטנאיציל

 ּפַאק םעד ,לטיה יד ףראד רעוו" :ןעירשעג ןוא החיצר ןופ טנערבעג טַאה

 . ו ןעגנערב טלַאזעג ריא טַאה

 םעד ,ןגילעזזרשא ייב געט עכעלטע ןטלאהאבסיוא ךיז טֶאה עקטַאמ

 ןיא "רעטצופעגסיוא" ןא ,רע זיא רעכאנ ןוא םעדיוב ןפיוא ,רעדיינש

 ןיימ ווו ,עווַאלטַאק ןייק טכאנ ןטימניא קעווא ,רעדיילק עשרעבייוו

 ןופ .רעווַאלטָאק ןימינב ייב רערעל א ןעוועג זיא ,םוחנ-יבצ ,רעדורב

 .עקירעמא ןייק קעווא רעטעפש עקטַאמ זיא טרַאד

 ,ןטנעגא עשיראצ ןוא ןפָאפ יד ךרוד עטצעהעגפיוא ,םירעיופ יד ןעוו

 ,םָארגַאּפ א ןטראוורעד טנעקעג טָאה ןעמ ןוא ןעוועשוב וצ ןביוהעגנַא ןבָאה

 ןגַארקעג ןבָאה ייז .עפורג ץושטסבלעז א טעדנירגעג רעדירב עניימ ןבָאה
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 ןופ טייוו טינ ,ךאד םענעיורטש א ןיא ןטלאהאב ןגעלפ ייז סָאוו ,רעוועג

 ,גנוטאראב א ףיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא עפורג יד זא .זיוה רעזדנוא

 יד ףיוא ךיז טזַאלראפ טינ ןוא ךאוו רעד ףיוא ןייטש עמאמ ןיימ טגעלפ

 .ךאוו רעד ףיוא ןסיורד ןיא ןענאטשעג ןענייז עכלעוו ,םירוחב

 ,עקירעמא ןייק רַאּפ א ;לטעטש ןופ קעווא ןענייז רעדירב עניימ

 זיא רע ווו ,שטיווַאנאראב ןייק קעווא זיא ךורב ןוא הבישי ןיא ראפ א

 .רערעל רעשיאערבעה א ןעוועג

 ךַאוו א רעבַא ,לדיימ ןייש א רעייז ראפ ןתח א ןרַאוועג זיא ךורב

 רעד .שטיווַאנאראב ןיא ןברַָאטשעג גנילצולפ רע זיא הנותח רעד ראפ

 ןייק ַאטינ זיא ןקילגמוא ראפ רעבַא ,ןכַארבעצ רעייז זדנוא טָאה קילגמוא

 רעדורב ןיימ ןברַאטשעג ךיוא זיא רעטעפש געט ןצניינ טימ ןּוא ,ץענערג

 גנולייה א ןכוז וצ ,עקירעמא ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,עקטַאמ

 ןֶא טָאה סַאוו ,"עקטָאכאשט" טכוזדניווש רעד ןופ דלאוו רעשטבול ןיא

 .גנורעקלעפאב רעמערַא רעד ןשיווצ טעוועשובעג תונמחר

 ,שטבול ןיא ןציז טנעקעג טינ רעמ עטאט זיימ טָאה ןקילגמוא יד ךַאנ

 ןייק קעווא ןענייז רימ ןוא ןגַארטעג םיא ןבָאה רעצ רעד ןוא קיטייוו רעד

 .עקירעמא

 -טנגוי ,רעצ ןוא דיירפ ןופ געט ענעי ,ןורכז ןיא סיורא טציא ךיא ףור

 טפאשקנעב עטליטשעג טינ א  .ןעגנושיוטנא ןוא ןעגנונעפַאה ,תומולח

 ךיז ןופ ןעמוק ןרערט יד ,טכייפ ןרעוו ןגיוא יד ןוא םורא ךימ טמענ

 ,ןיילא

 ...?שטבול -- םייה עטלא ,עביל ןיימ ןרַאוועג ריד ןופ זיא סאאוו
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 /ץיבוניצ .מ

 ותחפשמו לזיימ לאומש 'ר

 ןואגה לש ויחא ,'ץבול ידבכנמ היה

 זדול ד"בא ,םייח-והילא 'ר םסרופמה

 אריפש ןויצ-ןב 'ר ,דבכנה לש ונתחו

 'ר קידצה ברה לש ויחא ,(רעטשקאב)

 .רטשקאב לאומש

 ,דבכנ שיא היה ,לזיימ לאומש 'ר

 ותיב .'ץבולב וררוגתהש ויחא תמגודכ

 -ה ,םינברה לכו הרותל דעו תיב היה

 הינסכא םהל ושע ,םידיגמהו םיר"דש

 היה .הזה בושחה שיאה לש  ותיבב

 -תיבבש ס"שה תרבחב םידמולה ישארמ

 לזיימ לאומש 'ר הכז .ימוקמה שרדמה

 לע םיכומס ,םימיוסמ ןמז יקרפב ויהש םינואגו הרות ילודג םינתח ינשל

 ד"בא ,יקצינדמ והיתתמ 'רו שומ ד"בא ,רוטקריד השמ-בקעי 'ר :ונחלש

 .(הנדורג ךלפ) ןטיבו יבושרש

 רוטקריד השמ-בקעי 'ר ברה

 הכומסה שומו ץיבולוטס ד"יבא ,(ט"לרת--ט"עקת) השמ-בקעי 'ר ברה

 םיאבומ ונממ ת"וש .ורודבש םיקהבומה דחאו הרותב לודג היה ,'ץיבונרבל

 ןואגהל ,"דוד-תיבב"ו הנבוק ד"בא ,ןנחלא-קחצי 'ר ןואגהל ,"קחצי ראב"'ב

 ותרותב לודג שיאכ םהינש י"ע אוה ראותמו קסנימ צ"ומ ,ילבעט דוד יר

 ךרבתהל ואב רשא םישנאה ויה םיברש ןייצל שי ,ותקדצל רשקב .ותקדצבו

 רטפנ .(דיי רעטוג א) "בוט ידוהי"ו תועושי לעופכ והובישחה ,ויפמ

 ,1879 ,16 'סמ ןוילג ,"הריפצה"ב האבוהש ותומ לע העידיב .ט"לרת תנשב

 ריתסמ היה ,'ץבולל אב היהשכ ,םרב ."תפומה שיא ןואגה ברה" לע בותכ

 .ללכה זמ םיאצוי םירקמל טרפ ,ךכב טלבתהל הצר אלו הז רבד
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 ,ץבולב ותויכרבאב ותויהב ,השמ-בקעי 'רש םירמוא ויה רבד יעדוי

 ללפתמ היה ףאו ןתנוהי 'ר קידצה ברה לש ויפמ הלבקה תמכח םש דמל

 הלבקב ותונעדי .הביתה ינפל רבוע היהש ןמזב אל לבא ,י"ראה רודיסב

 םג ,ץרענ תויהל ,השמ-בקעי 'ר ברהל ול הדמע "בוט ידוהי"כ ותוגהנתהו

 ורקבל אב היה ןכ .לודג יזכרמ חכ םש ווהש שומ לש םידיסחה ידי לע

 .שומב וידיסח לצא ותוחראתה ןמזב ,גרבניו םהרבא 'ר ,םינולסמ ר"ומדאה

 ,יקסמילשורי ןתנוהידלארשי 'ר ןואגה ברה ,השמ-בקעי 'ר קידצה לש ונב

 ןתנוהי-לארשי 'ר .ןישזולוו תבישיב ךכ-רחאו םילשוריב תובישיב ףפותסה

 םש ,(קסנימ ךלפ) ןמוהיאו (הנדורג ךלפ) הלרואב ד"בא ךכ-רחא היה

 הדשב ותונעדיב םג ןייטצה ןתנוהי-לארשי 'ר .ז"ערת תנשב דובכ ותחונמ

 האר ילבבה םאה" ורמאמב .תירבעב הפי ןונגס לעב היהו לארשי תמכח

 לע תושק גישמ אוה ,סלטא רזעלא לש "םרכה"ב םסרפש "ימלשוריה תא

 .ןוזנשריה םכחה ברה

 ,לזיימ לאומש 'ר ובס לצא ,'ץבולב ותודליב ההש ןתנוהי-לארשי 'ר

 .הרייעה ינדמל לש תינרות הארשה וכותל גופסל ידכ

 לאקזחי 'ר ןואגה ברה אוה ,ןתנוהי-לארשי 'ר  ןואגה ברה לש ונתח

 ,יץיבלומס ,ןאילומסב ד"בא רבעשל ,םילשוריב םויכ יחה ,י"נ יקסמרבא

 לארשיב יאמצעה ידרחה ךונחה ר"וי .הילגנא תריב ,ןודנול ד"בארו קצולס

 םלועב םסרפתה לאקזחי 'ר .קרב ינב -- הקדובולס תבישיב רועש דיגמו

 דעב ."אתפסותה לכ לע לאקזחי ןוזח" ללוכה ורוביח ידי לע ,הרותה

 ברה ש"ע ,ביבא-לת תיריע סרפ ,ז"טשת תנשב ול קנעוה ,הז ורוביח

 .קוק

 יקצינדמ והיתתמ 'ר ברה

 ילודגמ אוה ףא ,לזיימ לאומש 'ר לש ינשה ונתח ,יקצינדמ והיתתמ 'ר

 .ינברה םלועב בר םוסרפל הכז "ודי תתמ" ינדמלה ורוביח .היה םינברה

 וימי ףוסב .(הנדורג ךלפ) ןטיבו יבושרש תולהקה יתשב ד"בא בר היה

 .ו"ערת תנשב רטפנו לארשי-ץראל הלע

 קיפסה דוע ,'ץבולב םינש רפסמ ררוגתה ,ברל ותויה םרט ,והיתתמ 'ר
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 ,הפ-לעב ,תישיא ול רסמ רשא ,רטשקאב לאומש 'ר תא בורקמ ריכהל

 םיסחי ירדסבו תונבר ינינעב ,ןישזולוומ םייח 'ר ןואגה ,וברו ורומ יכרדמ

 שדוקב ויתוכילהב וילגרל רנ שמש הז לכ .הרות לש החורל ,םיתב-ילעב םע

 .ותדע ינב םע

 'רל ותעצהב םג תאטבתמ ,'ץבולל יקצינדמ והיתתמ 'ר לש ותקיז

 ללוכ לש ףינס 'ץבולב דסיל ,רסומה שיא -- /'ץיבורוה שיא ,לזוי ףסוי

 בורק היה והיתתמ 'ר .קודרהבונב השעש יפכ ,ירסומ זויבצב םיכרבא

 -והילא 'ר ןואגה לש ונתוחו ויחא) ,לזיימ םוחנ 'ר ,ןמלז-היעשי 'ר ,ןאמפיל

 'ר ןואגל ברוקמ היהו ידומלת ץובקב הנבוקב ותעשב דמל ,וז העונתל

 .הז ץובק לש ינחורה עיפשמה ,רטנאלאס לארשי

 ידומלתה ךרבאה תא םש ריכה ,'ץבולב ךרבא והיתתמ 'ר תויהב

 דיל ,ונתוח תזוחאב זא ררוגתהש םיובננט יולה-לאיכלמ 'ר ,םסרופמה

 ד"באה םע חחושל ,ץבולל אב היהו 'ץילרקו 'ץבולל הכומסה 'ץימרי

 לאיכלמ 'ר םסרפתנ םימיל .הרות ירבדב שרדמה-תיב ינדמל םעו ימוקמה

 ורוביחב םסרופמו ה'זמולב ד"בא רבכ ותויהב ,הארוהב בישמכו ןואגכ

 ,והיתתמ ברה לש ונבל ותב תא אישה לאיכלמ 'ר ."לאיכלמ ירבד" עוחיה

 -לתב ךכ רחא עקתשהש לודג ןדמל אוה ףא ,יקצינדמ השמ-לאומש 'ר

 .ביבא

 ,השמ 'רב דוד 'ר ןואגהל "תכסמ אילג" רפסה עיפוה ח"רת תנשב

 םג העיפומ ,שארמ הז רפס לע םימתוחה תמישרב .קודרהבונ די'בא

 רזעילא 'ר ,(םשה רכזנ אל) אתמד ד"באה :םהו 'ץבולמ םימתוח תצובק

 -והילא 'ר ןואגה לש ונתוחו ויחא) ,לזיימ םוחנ 'ר ,ןמלז-היעשי 'ר ,ןאמפיל

 .בד ירב ןימינב 'רו לגס השמ 'ר ,ףסוי 'רב המלש"םייח 'ר ןכו (לזיימ םייח

 לזיימ לאומש יר לש ויצלח יאצוי לע המישרל תוחפסנ

 ברה היה ,שומו ץיבולוטס ד"בא  ,רוטקריד השמ-בקעי ברה לש וגתח

 ויבאל ,(ד"רת--ג"רת) קסיורבוב דילי ,יקסבונרוו קחצי-בקעי 'ר ןואגה

 ימיב ןישזולוו תבישי ךינח ,בונאדיוקו 'ץיבכל ידיסחמ ,בד-ןרהא ברה

206 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 המ"ןמז תפוקת היה יקסבונרוו ברה .קי'צייבולוס דוד-ףסוי ר''גהו ב"'יצנה

 תונברב ונתוח לש ומוקמ אלמל הנמתנ ,ט"לרת תנשבו הדיל תבישי-שאר

 .ג"סרת תנש ,תבט ג"'כ ,ותריטפ םוי דע החלצהב םש לעפ ;השדחה שומ

 יתד גיהנמו ןדקש ,הרותב לודגכ ןיטינומ ול ואצי -- יקסבונרוו ברה

 ,ס'שה לע םעפ םיעברא ,וייח ימי ךשמב רזח .תראפתלו תפומל ירובצו

 ימלשוריבו ילבבב יקב .הלבק ירפסו רהוז ידומלב םג קבדו לודג שדחמ היה

 אצמנו הליפתל םיכשמ היה .םישרדמו הדגא ,הכלהב אוהש עוצקמ לכבו

 היה .םויה תוצח דע -- ןיליפתו תילטב ףוטע דמול -- שרדמה-תיבב

 תרהט לע ,דימת ויה ויתוחישו םוקמה ינבמ דחאו דחא לכ ריקומו בישחמ

 .שיא לע סעכ אל םלועמ ; שדוקה

 יכמות" תרבח ,הדסונו םיריעצ לש ידומלת "ץובק" שומ  הרייעב דסי

 לכב םהל רוסמ היהו שפנ תבהא וידימלת תא בהא ;םהב ךומתל "הרות

 לעב) ,טרפמאל שריה-יבצ 'ר ןואגה ברה ודיפסה ומלועל רטפנשכ .ודואמ

 יכ ,הביבסהמו הרייעהמ בר להק דמעמב ,וילע רמאו ("א"רגה יקספ"

 .םידסח תולימגו הדובע ,הרות :םידומעה תשולש ולפנ ותומב

 ,םרב .'ץבול תונבר תלבקל עצוה ,יקסבונרוו קחצי-בקעי 'ר ברה

 -אדיוקמ ןרהא 'ר ,ר"ומדאהל תועובקה ויתועיסנ לע רתוול הצר אלש םושמ

 ויונמו 'ץבולב "םידגנתמה" םיתב-ילעבה ינקז לצא הז רבד היה השק ,בונ

 .לעופל אצי אל

 דוע .הנליוב תובישיה דעו ריכזמ היה ,יקסבונרוו בד-ןרהא ונב

 .ל"צז ויבא תודלות םג ליכמה ,"בקעי קלח" ויבא רפס סיפדה ותוריעצב

 רמל האישהש תישילש תב התיה ,'ץבול שיא ,לזיימ לאומש 'רל

 זחלש לע ךומס 'ץבולב יח םינש רפסמ .קודרהבונ שיא ,יבכרה םהרבא

 .(הניארקוא) באלסונירטקיב עבק תבישיל רבע ךכ-רחא ,ונתוח

 ירבעה ןותעב תומישרו םירמאמ םסרפ .וז ריעב עודי ירובצ ןקסע היה

 ,היתודסומ ,היגיהנמ לע ,וז הלודג ריעב תידוהיה הלהקה ייח לע ,''ץילמה"

 תוברתהו ךונחה הדשב םתוליעפב רובצ ישיא דדוע .הינוגראו היתורבח

 .דסחו הקדצ תודסומ ןוגראבו תירוקמה תירבעה
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 ץיבלקני הקלא

 םישולשה תונשב 'ץבול

 : םישולשה תונש

 ,שאר המירה תינלופה תוימשיטנאה

 .הינמרגב ןוטלשל םיצאנה תילע םרט

 -זמה םיסרק"ה הארקנש ונלש הביבסה

 -עמה הנבלה היסור) ןילופ לש "םייחר

 תוימשיטנאה תא גופסל הלחה ,(תיבר

 .תקבדמ הלחמכ הטשפתהש

 דרה -- רגבתמה רעונה -- ונחנא

 לער תאלמתמ ונביבס הריואהש ונשג

 אלא ,תרחא ךרד ונינפל ןיאו המטשמו

 .תונערופ ונתוא דוקפת םרט טלמהל

 תא רידא ינויצ לג דקפ תע התוא

 לכב ,לארשי-ץראל הילעל הפיטה תידוהיה תונותעה ;ןילופ תודהי

 .הלצהל חתפכ הילע לע בושחל ונלחתה -- .םיעצמאה לכבו םיכרדה

 רזח 1927 תנשבו םיצולח תצובק ונתרייעמ התלע םירשעה תונשב

 ; בערהו הדובעה רסוח ,לארשי-ץראב רבשמה תובקעב ,'ץבולל םהמ קלח

 םרט עוצקמו םייח-ןויסנ יד ןידע ונל ןיא ןה !םש השענ המ ונחנאו

 ? קוחרה םלועל תאצל רשפא ךיא ,םירוהה ןחלש לע םיכומס ונלוכ ,ונשכר

 (לארשי-ץראב תוערואמהו רבשמה ימי םצעב) דחא םוי ינורכזב טרחנ

 ץוחב תללותשמ גלש תרעסשכ ,רק יפרוח םוי הז היה ;1929 תנשב

 התלעש 'ץיבלומש הקטיאמ ונדרפנ םוי ותואב .שמשה ןיע תא הסכמו

 .הינפב ודמעיש תונויסנהו םיישקה לכל הנכומ ,י"'אל

 תוערואמה ,רתוי תובוט תורושב ץראהמ עיגהל ולחה 1931 תנשב

 לש "היבכמ"ל תונכהה וליחתהו םילודג םידממב הינב הליחתה ,וקספ

 .1932 תנש
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 םיריית לש הווסמב ,י"אל תולעל ןגראתהל ולחה םיריעצ תוצובק

 ,השק יד םירבגל התיה ,ץראב ראשהל ךיא היעבה ."היבכמ"ב םירקבמה

 : תורוחבל ןורתפ אצמנ םתמועל .םשדםולעב ראשהלו םלעהל םהילע היה

 .ץראה יחרזאל םייביטקיפ םיאושנ

 לבא ,הלק התיה אל הטלחהה .וז ךרדב הילע לע בושחל יתלחתה

 אַלְל תוליל ילע ורבע .תעסונו תודוזמה תזרוא ימצע יתיאר רבכ ינוימדב

 ? תויחאל ,חאל ,םירוהל יתטלחה לע םיעידומ ךיא יתרהרה םהב ,הניש

 יפכ .תיבב רתוימ םדא היה אל ,םידלי תכורב החפשמ ונייה יכ םא

 .הלודג התיה תודגנתההו ריהב םויב םערכ יתטלחה הלבקתנ ,יתיפיצש

 אריפש לאומש ,ונתחפשמ לש בורק דידי היה ,ךכ לע ול יתרפסש ןושארה

 ,הריעצ הדלי !עסת איה ןאל ?ןכתיה" :סעכמ ץפקו םעז אוה .ל"ז

 יתייה אל ,ינא !םשמ םיחרוב םלוכ ירה !?! "םיצופלח"ל ?ןויסנ אלל

 ."עוסנל הל ןתונ

 ?םש ישעת המ ? תעגתשה" :יל ודנ םלוכו .ירוה תא תיסה אוה

 לבא .אחינ ,עוצקמ-תלעב ,תוחפל ,תייה וליא ;בער תפרח ילבסת ירה

 אל םירוהה םע םיחוכוה ."הפרחב םשמ יחרבתו תואצוה יזבזבת קר ,ךכ

 ,המחלמ יתבשהו יתרתיו אלש ןויכ ; םינונחתהו םימויאה םג ורזע אל ,וקספ

 .תונכהה וליחתהו יתטלחה םע ירוה ומילשה

 ,יתויחא ,אתבסמ ,ירוהמ יתדרפנ ,1932 ,ץרמ שדוחב גלשומ ףרוח םויב

 התיה .'ץבול יתרייעמו םינכש ,םירבח ,תורבח ,םידידי ,םיבורקמ | ,יחא

 הדירפ איה תאזש ונשגרה וליאכ ,רעצו תועמד היוור ,השק הדירפ תאז

 .םימלועל

 ינא תעדוי םינשה תופלוחש לככ !יל תרקי המ ,הבוהאה יתחפשמ

 .תורקיה ךיתולוגס ךירעהל

 ,ותחפשמ סנרפל ידכ וילע השקיש ץמאמ היה אל רשא ,ל"ז יבא

 האבשכ ךא .עובשה תומי לכ דורט היה ,היפאה תכאלמבו רחסמב קסע

 תסנכה-תיבמ איבהל גהנ ישיש לילב .רשואמ ןרוק שממ היה ,תבשה

 .תבש-תורימז םיענהו ןייה לע שדיק ,תבשל חרוא
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 רחש םרט המק .תואל אלל החפשמ החפיטו הידלי הלדג ,ל"ז ימא

 .ותיפאמב יבאל רוזעל חכו ןמז האצמו המוי תדובעל

 ויה םידכנהו םידליה תבוט רשא ,תיסופטה הידוהיה םאה ,ל"ז יתבס

 המזוו ץרמ תאלמ התיה ,תינלוחו השולח התיהש תורמל ,הרובע רקיע

 איבהלו רפסה-תיבל רוסל הגהנ םירקה ףרוחה ימיב .הידכנב רושקה לכב

 .םידליל םח לכוא התחתמאב

 תלד דיל לסב םחינהלו תבשל תולח םיתבב ףוסאל הגהנ ישיש ימיב

 רובע תובר הלמע איה .םישנאה תא שייבל אלש הנווכ ךותמ ,םיקקזנה

 .רתסב ןתמב התברהו הנותחו דגבל תוקקזנה תולכ

 ינורכזב ,ףסוי -- בוהאה יחא ,הלקשאו הניש -- תורקיה יתויחא

 תומולח םיאלמו םיפי ,םיריעצ -- ,ונתדירפ תעשב וארנש יפכ ,ורתונ

 .םישגהל וכז אל םתוא ,דיתעל

 ינושמש .ט

 םיבבוחה גוח

 ארקנ הז גוח ;תוזחמ גיצה רשא ,םיבבוח לש גוח לעפ 'ץבולב

 םיליגה לכמ ,תונורשכ ילעב וכייתשה וילאו "ןייאראפ-ןרַאטאמא" שידייב

 םוחנ ,אריפש לאומש :ויה גוחב םירבהה ןיב .םיריעצה ןמ אקוד ואלו

 -ובייפ הקטלז ,'ץיבלומש רטלא ,קבק לרב ,'ץיבומילש אשוק ,'ץיבומילש

 םינקחשהמ אל) םירבח רפסמ לש הדעו הדמע גוחה שארב .םירחאו 'ץיבש

 תוזחמה וגצוה בורל -- גצוי רשא הזחמב רוחבל היה הדיקפתמ .(אקוד

 .תינוגראו תיתונמא -- ,הנשמ תודעו יתשל הלצפתה הדעוה .ןדאפלוג לש

 םינקחש םיאתהל ,םידיקפת ןוחבל היה הדיקפת -- ,תיתונמאה הדעוה

 .הגצהה תא םייבל ןכו םינושה םידיקפתל

 ;הגצהה לש ינכטה דצה תא ןגראל היה הדיקפת -- ,תינוגראה הדעוה

 תא םסרפל ,תורואפתל גואדל ,תונוטלשהמ ןוישר גישהל ,םלואל גואדל

 .היסולכואה ןיב םיסיטרכה תא ץיפהלו הגצהה
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 יאמבל רזוע ונמזב היהש ,אריפש לאומש ידי-לע ומיוב תוגצהה בור

 .קחשמלו םויבל הדילמ ןורשכ ול היהו הבקסומבש תונורטאיתה דחאב

 ידוה וא ןכדש לש םיסופט םליג בורל) ןקחשכ קלח לטנ ומצע אוה

 הקהלהמ םירחא םירבח ולחה ,תוגצהב ףתתשהל קיספהשכ .(לאימולש

 .תוזחמ םייבל

 רפסה-תיב ירדחמ דחאב המב ומיקה ,תוגצהל םיאתמ םלוא רסוחמ

 המקוה ,םיבדנתמה םיאבכה רובע עובק הנבמ םקוהשכ ,ןכמ רחאל .יממעה

 דמע "שאה-יבכמ" ןינב .תוזחמה וגצוה םש ,ןינבה יתכריב העובק המב

 -תויבח ,תובאשמ :ןוגכ שא-יובכ ירזיבא וב וקזחוה ,קושה רככ עצמאב

 ץוחמ דויצה אצוה הגצהה םויב .םיסנרוקו תומלוס ,םילגלג ינש לע םימ

 .םיפוצה רובע םילספס ובצוה ומוקמבו םלואל

 העשב הליחתה הגצהה ;תבש יאצומב תוגצהה ולעוה ללכ-ךרדב

 אלמתהשכ קר הגצהב וליחתהש ןויכ ,תוצחב טעמכ ,דואמ תרחואמ

 .םלואה

 ולא תורוש בתוכ) "ןשחלה" היה ,הגצהב םיבושחה םידיקפתה דחא

 ללמה ירחא בוקעל היה ןשחלה לש ודיקפתמ .(הז דיקפת םעפ אל אלמ

 זאו חסונהמ םיטוס הלילח וא ,טסקטב םיאיקב םה םא ,םינקחשה יפבש

 רשא םילימה תשיחל ידיזלע ,ךלמה ךרד לע םתולעהל ,הרזעל ץלחהל

 אל םימעפל ,הקיטסוקאה יללכ יפל יונב היה אל תוגצהה םלוא .וחכש

 ,םלואה לש םינורחאה םילספסב ובשיש םיפוצל םינקחשה ירבד ועיגה

 זויכ ,תוינקחשל הכובמל םרג ןשחלה .םלואב עמשנ ןשחלה אקוד ךא

 ישרק לעמ ץבצבמ ושארו המבה תפצרל תחתמ היה ןשחלה לש ומוקמש

 וריתסהל ידכ ,ושארל לעמ ןותנ המבה םינפ יפלכ חותפ ןוגגשכ ,המבה

 דיל עוספל ושיבתה ,תועונצה לארשי תונב -- תוינקחשה .להקה יניעמ

 . .. תושלובה ויניע תאפמ ,ןשחלה את

 םמצע וגיצה רשא ,םייעוצקמ םינקחש לש הקהל םיתעל ונתוא הדקפ

 ,םינקחש םהל ורסחשכ .("תיאנליוה הקהלה") ""עפורט-רענליוו"המ גלפכ

 .םיינשימ םידיקפתל רקיעב ,'ץבול לש יטמרדה גוחה ירבחב ורזענ םה

 קחשמה תונמא םהמ ונדמל יכ ,הגצהה ןוגראב םג םהל ונרזע ןוצרב
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 תע התוא ונדבע הילע ,הגצהה יומבב ונתוא וכירדה ,ונלרוג רפששכו

 .ונלש יטמרדה גוחב

 םגרתל ונילע היה וגישהל ידכב .יתלשממ ןוישר ןועט היה הזחמ תגצה

 זוחמה ןוטלש ידרשמל םוגרתה תא חולשלו תינלופה הפשל הזחמה תא

 ונגצהש ןויכ ,ןוישרה תגשהב םיישקב ונלקתנ אל ,ללכ-ךרדב .קדורגובונב

 שרפתהל היה לוכי רשא ,רבד םהב היה אלו םידוהיה ייחמ תוזחמ

 ,תועט בקע זמזב עיגה אל ןוישרהש הרקמ יל רוכז .ןוטלשה דגנ תרוקיבכ

 .שפנ תמגעו הבר הדרט ונל םרגש רבד

 .הגצהה םייקתהל הכרטצה תבש יאצומבו תבש םויב הרק הרקמה

 םושמו ושענ תונכהה לכ ,ורכמנ םיסיטרכה לכ ,תועדומה ומסרופ תובוחרב

 והונלאשו םושירה דיקפ םע ןופלטב ונרשקתה ;עיגהל ןוישרה ששוב המ

 ונילא חלשנ אל תועטב יכ ,ןכוה ןוישרה יכ ,הנע דיקפה .בוכעה רשפל

 .הרייעל ברעב העיגמה תבכרב ,ונילא ותוא חלשיש חיטבהו ישיש םויב

 תנחתל יתוא ןימזהו ונתיבל רטוש אב ,םירהצה ינפל ,תבש םוי ותואב

 ישנא לכ יכ ,יתגאד אל םלוא ,יתקעזנ המ לע יתעדי אל .הרטשמה

 ודיקפת ףקותב רשא ,יבא תוכזב בטיה ינוריכהו יעדוימ ויה הרטשמה

 .דימא רחוסו ימוקמה קנבה להנמ ותויהב ,תונוטלשל ברוקמ היה

 הגצהה םייקל ונילע םירסואש יל רמאנ ,הרטשמה תנחתל יאובב

 ןידה תא תתל ןוגראה לע יארחאכ ,ילע יכו ןוישר ונידיב ןיא יכ ,ברעב

 יתרמא .ונידיב ןוישר היהיש ילב ,הגצהה דעומ לע ונמסרפש ךכ לע

 ןוישרה יכ ,ונל חטבוהו זוחמה ןוטלש םע ונרשקתה התע הזש םירטושל

 .עומשל ובא אל וליפא םה ;הגצהה הלעותש ינפל ,ברעה דוע ונילא חלשי

 גח לכב יבאמ לבק םירטושהמ דחא לכש ןטכ ,יל עלובי אלש יתבשח

 םהש םיישקה לע םתוא יתחכוה ,ילוק םירהל ימצעל יתשרהו "תונתמ"

 וב ,רצעמה אתל דימ ינוסינכה ,ינוהמתל .ונפכב ןווע אל לע ,ונל םימרוג

 הרטשמה תנחתל יתכלהש ועדי ירבח .םיתעשמ הלעמל אולכ יתייה

 יתרצענש םהל עדונשכ ;יל הרק המ ררבל ואב ,רוזחל יתששובשמו

 לע ינשינעיש החטבה ךות ,רסאמהמ יתוא ץליח רשא ,יבא תא וקיעזה

 .הדעומב הגצוה הגצההו חטבוהש יפכ ,ברעב עיגה ןוישרה ;יתפצוח

 ןכו ,הירפסה רובע םירפס תשיכרל שדוק ויה ולא תוגצהמ תוסנכהה
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 םהל היה רסחו ,לארשי-ץראל תולעל ודמעש םיכרצנ םירבח תרזעל

 ןוגרא תרזעב הצרא הלע ,לארשיב 'ץבול יאצוימ דחא אל .ךרדה תואצוהל

 .הז םיבבוח

 לש רוקמ השמשב ,הרייעה יבשותל תיטמרדה הקהלה המרת ךכ

 םג המרת ןיפיקעבו ,ונמע לש תוברתה תורוקמל הכרה ועדוותה ,האנה

 .הבושיו לארשי-ץרא ןינבל

 רלקומש רודגיבא

 /יטלד יתרייע

 הנטק םש הרייע"

 םידחא םיתב

 םיעושעשל ומכ

 "םידליה הונב

 םידהדהמ ינזואבו ,הבר תוריהבב יתוא םיפיצמ הרייעה תונורכז

 .הנטקה יתרייע תא ךכ-לכ םימאותה ,רישה תולימ

 ידמול תולוק םיעקובו םיאשינ וכותמ ,הפיה שרדמה-תיב -- הנה

 תוקבדבו הנווכב םיארוקה "ץראה-ימע" םיפפותסמ ולצב ;תוינשמו ארמג

 םימשבש םהיבא ינפל םחיש םידוהיה וכפש וילתכ ןיב ;םילהתה רפסב

 ,הרות-תחמשב םידקרמ וב ;וימחר ירעש תא םהינפל חתפיש ושקבו

 ,גח-תלהצב ,ןמה תא םיכמו דיב הרות ירפס םע ,תרבוגו תכלוה תובהלתהב

 .םירופ לש םינשער םע

 םייקנ ,םירזוח םידוהיה ;הרייעה התבש םוי דועבמ :תבש ברע

 תא לבקל םבל םינווכמו ,ץחרמה-תיבמ ,לוחה ימי תודרטמ םירהוטמו

 .שודקה-םויה

 -תיבל םיכלוה םידודמ םידעצב ,תבש ידגבב :גח תשבול הרייעה

 -תיבמ אשינו הלוע הליפת לוק ,"םולש תבש"ב והער ךרבמ שיא ,שרדמה

 .הכלמה תבש ינפ םילבקמ םידוהי -- ,שרדמה
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 תבהלשב םיקלוד תורנה ;ןחלשה לע הפמה הנבולב הקיהבמ תיבב

 םישדקמ ,םולשה-יכאלמ ,תבשה-יכאלמ ינפ םילבקמו תורימז םירש ,שדוק

 : תבשה תדועס םילכוא ; תועולקה תבשה תולח לעו סוכב םידאמה ןייה לע

 קרמ ,קוחרמל אשינ םחירש ,תרזחב םילבוטמ ,םילפלופמו םיאלוממ םיגד

 .רזג לש "סעמיצ"ו ףוע רשב ,תוירטא

 םישרופו ןוזמה-תכרב םיכרבמ ,םנמנתהל םיליחתמ ,תטלתשמ תופייעה

 .הלילה תחונמל

 ולזמ לזמתנש ימ .הליפתל שרדמה-תיבל םיכלוה םידוהי : תבשה םוי

 .לוזב "ריטפמ" הנוק וא ,הרותל הלוע

 וחיר ;וילעבל ןיתממ ,םוי דועבמ תיבה-תרקע החרט וילע ,ןימחה

 י'םיפטוח"'ו תבש-תורימז םירש ,דועסל ןחלשל םיבשוי .םיתבה ןמ הלוע

 חצ ריוא םושנל תואצויה ,תוחפשמ תולייטמ הרייעה תובוחרב .המונת

 .הנמשה תבשה תדועס תא לכעלו

 .הלטב ןילוח תחיש םיחחושמו "םיתבה-ילעב" םיבשוי םיתבה יחתפל

 .תוזילעב םיגהלמ עורז יבולש םיריעצ

 ,תבשה תחונממ םה ףא םינהנ ,םיסוסה םיעור הרייעל ץוחמש וחאב

 .תורייעה ןיבש רפעה יכרדב םידבכ תואשמ תאשל תחת

 םישקבמה ,םיללפתמ הפל-הפמ אלמתמ שרדמה-תיב ;הבירעמ שמשה

 םירזוחו בוט-עובשב הז תא הז םיכרבמ ; הסנרפו תואירב לש בוט עובש

 תשש ןיבל בוט ולוכש םוי ןיב לידבהל ,לוחל שדוק ןיב לידבהל התיבה

 .הסנרפ תודרטו תוגאד ימי

 יהולא" :תבשה תאצ םע ברעה הלוקב הרשה ,ימא תא רכוז ינא

 ,רמגנו ךלוה ךדסח בורב ונל תתנש שדוק תבש הנה ,בקעיו קחצי ,םהרבא

 ,הבוטל ונילע אבה עובשה םגש ךינפלמ ןוצר יהי ;אבו ברקתמ לוחה םוי

 ."תבוט הסנרפו תואירב ,הכרב לש עובש היהי

 ,שרו רישע ,םינמזומ םלוכ ,גח תשבול הלוכ הרייעה :הרייעב הנותח

 .ריעצה גוזה תחמשב חומשל םיאבו בוט"םוי ידגב םישבול .רענו ןקז

 דובכל םיזורחו םיריש רבחמש ימ שי ,םלוק םיעימשמ םירמזילכה

 .םידוקרב םיאצוי םירחא ,ערואמה
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 םירחשמה ףט תלומה .ןיכפוש טיבע ותניפבו רצ ןורדח :"רדחה"

 ,ונילע ליטמ היה יברהש םישנועה ףא לע ,רדחה תא תאלממ םילולעתל

 "קידצ" ןיב ןיחבמ היה אל יברה ץיברהשכ .םשאה ימ קודבל ילבמ ףא

 תעשב םנמנתה יברה :היהש השעמו .וינפל םיביח ואצי םלוכ -- "עשר''ל

 לוכי אל ררועתהשכו .ןחלשל גנודב ונקז תא רדחה ידלי וקיבדה ,רועשה

 הכז ונתאמ דחא לכו יביטקלוק היה שנועהש רורב .ונקז דירוהל היה

 .ודי תתמב

 רצוקמ ונידגב טושפל ונלחתה ,וילא ונכרדב ; רהנל ונצר ץיקה תומיב

 .ואולמו םלוע ונחכשו תוננוצה ויתוודא ןיב םימורע ונקשקתשה ; חור

 ירקיעה הקשנש המחלמ ,םייוגה ידלי םע "תומחלמ" ונלהנ םיתעל

 ונלדח אל ,הנוילעה לע דימת טעמכ התיה "ושע" דיש ףא ,םינבא היה

 .ונתבושממ

 םייוגה ןיב םיסחיה ,תירכונ הביבס ךותב ,םידוהי ץמוק יח 'ץיטלדב

 ךא ,הכאלמב ןהו רחסמב ןה ,םיניקת תונכש יסחי םנמא ויה םידוהיל

 גיידה ביילדםייח וננכשב השעמ .תויושתכתהו תובירמ ידיל ועיגה םיתעל

 ספת בייל-םייח ;םתיב תושמש ץפנל הלילב ואב םירוכש םייוגש ותשאו

 וכה םהינש ,הדרמ הספתו היתונותשע הדבא אל איה ףא ותשא ,הפרגמ

 .אובל וניהה אל תינש -- ,םוחירבהש דע תונמאנ תוכמ םייוגה תא

 םידיריל וא גח ימיל ועסנ םייוגהשכ .ונתרייעב הרבע 'ץבולל ךרדה

 ךרדהש ץירפה טילחה עתפל .םתא תתלו תאשל היה רשפא ,'ץבולל

 .הרייעל ץוחמ הריבעהל שיו ותזוחא דיל תרבוע איהש ןויכ ,ול העירפמ

 ,יץבולל הליבומה ךרדב ,חמקה-תנחט דיל רשגה ץותנב ויתרשמ ולחהשכ

 ועצפנ ףא םיבר ,תוכמו תומולהמ ויה ;הרייעה ינב לכ ץצוח ודגנ ואצי

 אל ,ץירפה לש ומסא תא שאב ולעהש רחאל םג .ליאוה אלל ךא ,השק

 הראשנ ךרדה .הרייעה התכז וב ,טפשמל עיגה ךוסכסה .תגסל םיכסה

 .םידוהיה לש םתחמשלו ץירפה לש ובל תניגמל ,המוקמב

 דיל .גיידו טיישב וניליב וב ,םיכזה וימימ לע ,ןמיינה תא רכוז ינא

 תרמצ יתובע ,םיקיתע םיצעו אשד הסוכמ ,םורה רככ תשרפנ ןמיינה

 םוקמה .ואוביש םימיל תומולח תווטלו דדובתהל יתבהא םלצב ,תוראפו
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 קבחתהל ףא ולכי תורמצה לצב ,םירוענה ינבל שגפמ םוקמ שמש

 .רז ןיע םפזשתש ילב ,קשנתהלו

 םוחה תומיב .הרייעה תא ורטע םתניצב שפנ יבישמ ,םיתובע תורעי

 .םיזוגא ףיטקו תוירטפ ףוסאב וא ,החונמב םהיניב וניתותע וניליב

 -ושמה תושיגפה וכרענ ,יץיטלדל 'ץבול ןיב ךרדה עצמאב ,השרוחב

 היווח ונליבשב התיה השיגפ לכ .תורייעה יתש לש רעונה ןיב תופת

 קחשמב יתדספהש רכוז ינדוע .םיקחשמבו הרישב רבע ןמזהו תחכשנ יתלב

 .קילאיב ירישמ םלקדל ילע היהו (ןדנאפ) ןוכשמה

 .םידודנ עבש טילפכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא 'ץיטלדל יתרזח

 ןברוחו סרה ,םירוגמל םייואר ורתונ םיתב רפסמ קר ,לילכ הסרהנ הרייעה

 -- הרייעל םימשה תתמ -- ןמיינה ףא ,הבוזעו תוחוש ,תורוב ,לכב וררש

 ."ברקת אל וילאו הארת דגנמ" תניחבמ ,תלמשוחמ ןוחטב רדגב םסחנ

 .םידודנה לקמ ידיב יתחקל בושו תיבב םישדוח ינשכ יתיהש

 שוגפל יתיכז אל ;יתודלי שרע -- הרייעה תא יתיאר אל רתוי

 ןויכ .המלש הנומאב םנוק ודבעש םימשה יארי ,םיבוטה הידוהי תא תינש

 םה םג ודמשוה ,הפוריא תודהי םע דחי .םהילע ףא דרי ינמרגה תרוכהש

 .ה"בצנת .ונמע לע הדריש הארונה האושב
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 (יקצי'ציל) ינגד הנוי

 !חוכשל אלו רוכזל

 ןוחצנה םוי תא םיגגוח ,הנש ידמ

 -כה רשא תצלפמה ,תיצאנה הינמרג לע

 הפרש ,םידוהי םינוילמ השיש הדיח

 .תורייעו םירע הדימשהו

 -צעה תרבגתמ ,ןוחצנה תחמש לע

 -לי שרע םג הסרהנש לע הגותהו תוב

 -כז םירושק הב ,הנטקה יתרייע ,יתוד

 .יתודלי תונור

 -ייע ,תיחרזמה ןילופב הנכש 'ץבול

 םיאצומ התומכ ,תיסופט תידוהי הר

 -םולש ,םירפס רכומ ילדנמ ירופסב

 -תה ימעפ ךא .םירחא םירפוסו םכילע

 תובבל ואלמ רעונה תועונתו ירבעה רפסה-תיב .הב ףא ועמשנ הפוק

 -וממש שובכלו לארשי-ץראל תולעל ןוצרב ,ןויצ תבישל הגרעב םיריעצה

 .למעבו הדובעב הית

 הואגל רוקמ המצעל התאר ,לארשי-ץראב בורק היה הל החפשמ

 -שמחה תב יתוחאמ בתכמ יתלבק ,לארשי-ץראב רבכ יתייהש העש .ךכב

 הל שי תוחאש הדבועב תרשואמ איה המכ דע ,תבתוכ איה וב הרשע

 ןב דלי ,יחא ףא .ןאכ ימיע אל המצע איהש הל רצ המכ דעו ,לארשי-ץראב

 .לארשי-ץרא לע "הברה הברה" ול בותכאש שקבמ ,רשע-םינש

 יתיב דיל ורבע ,יתילע ינפל רפסמ םישדוח ,הרייעב יתוהש ימיב

 שולש לע הרפס תחאה ;ונחחוש ףא םיתעל ,םישנ יתש ומויב-םוי ידמ

 הרתונ -- הינשה ;ןהילא םיזעה היעוגעג לעו ץראב תואצמנה היתונב

 םילודגה .הידלי תעבראש ןויכ ,הרזעו תנעשמ אלל םינטקה הידלי םע

 הל רמה לרוגהש תורמל ,היפמ העמשנ אל הנולת לש הלימ ךא ;רבכ ולע

 התחפשמ סנרפל ידכ -- ןתשפ תופנל -- הדובעל המיכשה רקוב ידמ ,דואמ
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 תוכזה לע הואג הדמע היניעב ,אוה ךופהנ ; םדו רשב תנתמל קקדזהל אלו

 ימעפ ועמשי הב ,תובאה-ץראב םיאצמנ היצלח יאצוימ יכ ,הקלחב הלפנש

 תואלתו יישק תא תאשל הל הרזעו התמוק הפקז וז הבשחמ .לאוגה

 .הסנרפה

 םידוהי ,הרייעה יבשותמ תויומד לש הכורא הרוש תפלוח יניע דגנל

 םיעגיתמה ,הכאלמ-ילעב ,םיריעז םירחוס ,תונוש תוכאלמב םיקוסעו םידורט

 ,בותכו אורק ועדי אלש ולא ףא ,רתויב םיינעה םג ךא ,םתחפשמ סנרפל

 .טרפב לארשי-ץראבו ללכב םלועב שחרתמל חותפ םבל היה

 ,ותכאלמ לע ןוכרה ,רלדנסה ,טולקש השטיא-םהרבא שמ אל ינורכזמ

 אשונ אוהו וידי ןיב זזפמ ושיטפ ,לענה לע יאלט חינמ ,עצרמב עצור

 תעדל הגרע ובלב ךא ,היוצמ היהת ותסנרפ יכ ,םימשבש ויבאל הליפת

 אצמתהל הקיפסה אל האירקב ותעידיש ןויכ .לודגה םלועב שחרתמ המ

 זפחנ ,ותושרב היה אל ,ןותע תונקל ,ףסכ ףאו תונטקה תויתואה ךבסב

 ןותעהמ םר לוקב וארקוהש תושדחה תא עומשל ,רפתה הבולל םוי ידמ

 .ימויה

 תלחזמב ףרוחבו הלודג הלגעב גהנ ץיקב -- ,הלגעה לעב בקעי

 לש רוקבו בר גלשב ,דרוט םשגב ,הדובעל םק ץוחב הכשח דועב .הבחר

 תכרפמה ותדובע .דובכב ותחפשמ סנרפל ידכ ,ספאל תחתמ תולעמ 0

 היה ףסונ ךפונ ,אוה ךופהנ ,ולש רומוהה שוח תא ,ונממ הלטנ אל

 ההובגה הרבחל גועלל אבה ,םזקרס םהל ףסונ ,תונונשה ויתוצלהל

 םיכוראה םיברעב ,ותציחמב תולבל ובהא םירגובמו םיריעצ .תאשנתמהו

 ויתואקתפרה לע ,תויסיסע תורמאב םילבותמה ,וירופס עומשל ,ףרוחה לש

 .לודגה םלועב שחרתמה לעו הנושארה םלועה-תמחלמ לע ,עסנש םיכרדב

 וחכותהו ודמע ,וידחי "הלגעה לעב"ו "רלדנסה" ונמדזהשכ ,םיתעל

 ,תידוהיהו תיללכה הירוטסיהב םיקרפ לע ,"הקיטילופ" לע הז םע הז

 .בר טהלבו שאר דבוכב תודיתע ואבנו תועד ועיבה

 רצב רשא ,בוטהו רקיה ידוד -- ,(סעיוועט עשטיא) סהיבוט ה'ציא

 תומ רחא ותחפשמל בא שמשל ומצע לע לטנ ,הרזעל די טישוה ,ונל

 .תומתיה רעצ תא ושיגרה אל ול תודוה ,ויבא

 ,בל תבוטו םימש תארי השא ,הדוסחהו הוונעה ימא -- השטא הרש
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 ,הנורשכ ,אירבה הלכשב הליכשה רשא ,תכל העינצמו תוכילה תטושפ

 ,הידלי לדגל ,םייחה תואלת לע רבגתהל ,הנוחנ הב תיעבטה היצנגילטניאבו

 תריוא תורשהל ,תלוזל הבהא םבלב חפטל ,תעדו הרות םהל תונקהל

 ואצמ הרייעה ישנאמ םיבר  .דחוימב םיגחה ימיבו הנשה תומי לכב החמש

 .םירחאל רוזעל יאנפ האצמ ,היתודרט ףא לע יכ ,תנעשמ הב

 ךא ,הנקזמ ווג תחוחש ; הודבכו הוריכה הרייעה ישנא לכ -- ,הקבר

 ; םיקקזנל הטורפל הטורפ ףוסאל ידכ הרייעב הבבוס ,םינשה לטנ ףא לע

 היהיש םוכס ףוסאל החילצהש דע ,הטקש אלו הלמעו הל קוקז ימ העדי

 .קקזנל רוזעל ידכ וב

 רפס-תיבל ןינב םיקהל וליכשה רשא -- ,םירקיה הרייעה ישנא

 תוברתו תעד ,הרות הנקה רשא ,רפס-תיב ,םייוג תפקומ הרייעב ,ירבע

 ,ןוצרב ,רפסה-תיב תמקהל ומתרנ רשא ,םיינע םידוהי .תימואלו תירבע

 תאז ושעו םהידלי רובע דומל רכש םלשל םתפמ וכסח ,שממ םהידיב

 .הצפח שפנבו החמשב

 יקסרפ םייח ; םידימלת לש םיבר תורוד ודימעה רשא ,רפסה-תיב ירומ

 םולש םירומה ,תוצירחב לומעל ךישמהו םיישקמ עתרנ אל רשא --

 .םירחאו 'ץיבלומש בקעי ,ןוזננוס

 ,'(ץיבשוביפ הקטלזו (סנושמיש) ןמלק ,אריפש לאומש -- ,המבה יבבוח

 ,תידוהיה הרבחב שחרתמה תא ןחבו ןורשכב רובצל איבהל וליכשה רשא

 ייחב םימגפה תא יבמופב תולגל ודחפ אל ,ןהינימל תודעוב ,שרדמה-תיבב

 ירחוש לש תרגסמ תווהתהל ,הבושח המורת ומרת המבה יבבוח .םעה

 .הרייעב תוברת

 ךירדהל וילע לטוה ךא ,הרשכהב םינש 3 היה -- ,'ץיבוביל רטלא

 ןחבו ישיאה המסקב -- 'ץיבלומש הלייק .תולעל ול ןתנ אל ןכלו ןקב

 ץיקה הנחמ תא ינא תרכוז .תורמ ליטהלו ךירדהל ,ךנחל העדי ,היתוכילה

 :ותחלצהלו ותמקהב הבר המזוי העיקשה וב

 תויחל ,עבטה קיחל ואצי ,םירגובמו םיריעצ ,ןקה ירבח :ץיק הנחמ

 .לארשי-ץראב ץובקבו הרשכהב תויחל לגתסהלו וידחי

 בוריקו הוחא לש הריוא ורשה ,ףותשה ייחו עבטה קיחל האיציה
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 וניליב ,תולילב תרחואמ העש דע ,הננהו ליגב וכשמתה םימיה .תובבל

 .םירישו םידוקרב ,תורעובה תורודמה תובהלש ביבס

 דציכ ,תוארל ואב הרייעה יבשותמ םיבר .דחוימ ערואמ הווה הנחמה

 .םירוהה תיבל ץוחמ םיריעצה םייח

 -כשהמ היהש תורמל ,תצרענו תטלוב תומד -- ,'ץיבונמלק הל'מהרבא

 ,הסיפת ריהמ ,דאמ ינורשכ .ןקה לש ךוותה ידומעמ דחא היה ,הריעצה הב

 הל'מהרבא יכ ,הרייעה ינקזמ םיבר ורעטצה בר רעצ .הרותב יקבו ןונש

 תשרומב ךישמהל ותותפל ףא וסינ ,הבישיב שדוק ידומלל הנופ וניא

 ןימאהו תונויצב קבדנ הל'מהרבא ךא ,תובר תוחטבה ול וחיטבה ,תובאה

 םירמאמ בתכ ,ןקב איצוהש ריקה ןותעב ; תירבעה תוברתה תיחתל לעפ .הב

 תונויצה ,תודהיה ,םלועה תויווה לע תעדו המכח ,םירוענ טהל יאלמ

 .לארשי-ץראו

 ,בבלה רבו ץרמה אלמ ,ססותה הל'מהרבא יכ הבשחמה ילע השק

 .יצאנה סגלקה תוירזכא ללגב קתנ וייח ליתפ .דוע ונניא

 ןידע םיעצפה ךא ,תיצאנה היחה לע ןוחצנה זאמ ופלח תובר םינש

 : הווצמו ונילא קעוז ,ךפשנש יקנה םדהו וניריקי רכז ,ודלגנ אל

 ! !! חוכשל אלו רוכזל

 שטבול ןיא ןעגנומענרעטנוא עזעיגילער ייווצ

 ,ענליוו ,211 רעמונ ''טרָאוו סָאד"

 .(1928) ח'פרת ,ירשת ה''כ

 הרות-ירפס עטעדנעשעג ןוא ענעסירעצ ןופ הזינג

 .שטבול ןיא שדוק-ירפס ערעדנא ןוא

 א טעווארפעג לטעטש רעזדנוא טָאה קירוצ ןכַאוו עקינייא טימ

 ןוא ןסירעצ ןענייז המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןופ .דפסה ןקידריווקרעמ

 לטעטש ןופ םיתב-ילעב יד .םירפס ןוא הרות-ירפס ליפ ןרַאוועג טעדנעשעג

 ןטאמראה ןוא ןסקיב יד ןופ רעייפ ןרעטנוא שפנ תריסמ טימ רעבָא זבָאה
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 ןוגעלעג טציא זיב ןענייז ייז ווו ,ןטייקילייה יד טעוועטארעג ןוא ןפָאלענ

 הרובק וצ טכארבעג ייז ןעמ טַאה טציא .טרַא ןייא ןיא ןעמונעגנעמאזוצ

 .ןעוועג דיפסמ ןוא

 .דנריר רעייז זעוועג זיא טכאמעג טָאה בר רעד סָאוו דפסה רעד

 13 יד טנָאמרעד טַאה בר רעד ןעוו ,ןעוועג זיא דנסיירצראה סרעדנוזאב

 -פָארא טימ .געט עכעלקערש ענעי ןיא ןלאפעג ןענייז סָאוו ,םישודק

 ךיז טָאה רערעדעי .הטימ רעד ךַאנ ןעגנאגעג ןעמ זיא פעק ענעוַאלענ

 .דפסה םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןכָארבעצ טריפשענ

 הרות-רפס א ןופ גנורעייפ א

 זענייז סע .החמש א טרעייפעג ןיוש רימ ןבָאה רעטעפש ךַאוו א טימ

 יד .ץסש 2 טימ הרות-רפס א שרדמה-תיב ןיא ןרַאוועג ןגַארטעגניירא

 סיורג טימ .שטיווָאניבאר הרפש תרמ השאה ןעוועג בדנמ טַאה הרות-רפס

 יד .טליפשעג טַאה רעטסעקרַא ןא .גנורעייפ יד ןעמוקעגרַאפ זיא דאראפ

 ןעוועג זיא הרות-רפס יד זגַארטעג טַאה ןעמ רעכלעוו רעטנוא הפות

 ןגַארטעג ןעמ טַאה טירט ייב טירט .ןיורק ענעדלַאג א טימ טצופאב

 זיב ,ןעוועג דבכמ טָאה'מ ןעמעוו רעדעי .הרותדרפס יד הפוח רעד רעטנוא

 טשרע ךיז טַאה ןאד ןוא .ףיוה-לוש ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ

 ןטלאהעג בר רעזדנוא טַאה ןאד .טייקכעלרעייפ עקיטכיר יד ןביוהעגנַא

 ל'זח ירמאמ טימ ןטכיולאב טַאה רע רעכלעוו ןיא ,השרד עכעלרעייפ א

 םירפס יד זייז רבקמ זופ גַאט ןקירעיורט םענעי .גָאט ןופ גנוטיידאב יד

 .םירפס יד ןגָארטניירא ןופ גַאט םעד טימ ןדנובעגנעמאזוצ רע טַאה

 ןעמענ רעטסעקרַא ןטימ ןעגנאגעג ןעמ זיא שרדמה-תיב ןופ ךיילג

 טָאה רעטסעקרַא רעד .החמש ןופ גַאט א זןעוועג זיא גַאט רעד .ן'סש יד

 .טָאטש ץנאג ןופ טייהנזעוונָא רעד ייב טכאנייב טעפש זיב טליפשעג

 גנורעייפ א ןעמוקרַאפ רעדיוו זדנוא ייב טעוו םורא געט עכעלטע ןיא

 .םילהת הרבח ןיירא ןגַארט סע עכלעוו ,הרות-רפס א ךַאנ ןגַארטניירא ןופ

 שטיווָאניבאר .ש
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 .ץנעדנַאּפסערַאק .ד.א רעד וצ גנוקרעמאב

 -יבאר םולש ץנעדנָאּפסערַאק רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןופ רבחמ רעד

 סָאוו ,טייצ רעד ]ופ רעטנאקאב רעטוג א רעניימ ןעוועג זיא שטיווָאנ

 רעד ןיא .הבישי רערימ רעטסווואב רעד ןיא ןעמאזוצ טנרעלעג ןבָאה רימ

 רע זיא ןעמוקעג לייוו ,"רעלטעשז םולש" ןפורעג םיא ןעמ טַאה הבישי

 רעד תעב טבעלעג טַאה ענייז החפשמ יד ווו ,לטעשז ןופ הבישי ןיא

 רימ .המחלמ רעד ךךַאנ טייצ עסיוועג א ךיוא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ןעמאזוצ טרינָאבא טייצ עסיוועג א ,טעדניירפאב ןעוועג עדייב זענייז

 ."טנעמַאמ" רעוועשראוו םעד

 עטוג טימ ,ןידנאלב א ,לרוחב רעטנחאב רענייש א ןעוועג זיא רע

 םינפ ןלעה ןפיוא לכיימש ןכעלביל א טימ ,רענעגיוצרעד טוג א ,ןרעינאמ

 טָאה ןטאט ןייק .ןגנמ א ןעוועג ךיוא זיא רע זא ,רימ ךיז טכאד .םענייז

 יורפ עקידריוו א ,ליח תשא ןא ןעמאמ א רָאנ ,טאהעג טינ ןאד ןיוש רע

 טָאה סַאוו ,שטיווָאניבאר הרפש יד סָאד יז זיא ,סיוא טזייוו סע יוו ןוא

 .שרדמה-תיב רעשטבול ןראפ הרות-רפס יד ןעוועג בדנמ

 רענעזעלאב א ןעוועג זיא ,ךיז טקנעדעג סע יוו ,שטיווַאניבאר םולש

 רע .רוטארעטיל עשידיי ןוא עשיאערבעה יד ךעלסיב וצ טנעקעג ,רוחב

 -רסומ יד ןופ טינש ןטיול טינ רעבַא ,רעזעיגילער גנערטש א ןעוועג זיא

 .הבישי רערימ יד טשרעהאב ןאד טַָאה ערעפסַאמטא רעייז סָאוו ,סעקינ

 עפורג רעלארעביל ,ןגָאז וצ יוזא ,רעניילק רעד וצ טנכערעג ךיז טָאה רע

 .הבישי רעד זיא

 -סיוא סָאד טָאה רע .ןביירש םוצ טייקכאווש א טאהעג טַאה םולש

 ןביירש וצ ,שטבול ןיא ןיוש קידנעייז ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא טצונעג

 סאד" טאלבנכַאוו רענליוו רעשיסקַאדַאטרַא רעד ןיא סעיצנעדנַָאּפסערַאק

 זיא סָאוו ,ענליוו ןיא עלארטנעצ "תובישיה דעו" ןופ ןאגרַא רעד,"טרַאוו

 עטמיטשעג-שיטסיחרזמ ךיוא רעבַא ,טסולפנייאאב שיטסידוגא בלאה ןעוועג

 .טקילייטאב םיא ןיא ךיז ןבָאה רעביירש

 שטבול רעביא סעיצנעדנָאּפסערַאק רַאּפ א קורד םוצ קידנעגנערב

 -ליטש ,םענייפ םעד ןיא טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,שטיווַאניבאר םולש ןופ

 עניימ ןבעגוצ טכילפ ןיימ ראפ ןטלאהעג ןוא "רעלטעשז" םולש ןלעדייא

 שטיווָאניצ השמ .ד"יה .םיא ןגעוו תורוש רָאּפ
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 '"'תובישיה דעו'' ףינס ןופ טייקיטעט

 שטבול ןיא

 ענליוו ,178 רעמונ "'טרָאוו סָאד''

 הח"פרת ,אשת תשרפ ,קיטיירפ

 -אקראמ לאומש 'ר ג"הרה טכוזאב זדנוא טַאה ,המורת תשרפ ,תבש"

 עדנעצנעלג א לוש ןיא ןטלאהעגפַא טַאה רע .ץערוטמ א"טילש שטיוו

 רעטלע ןופ דיישרעטנוא ]א .טסולפנייאאב ןעמעלא טַאה עכלעוו ,השרד

 ,עדער עלופטנאלאט ןייז ןופ ןרַאוועג טקריוואב עלא ןענייז טנגוי ןוא

 ןופ בוח ןקיטיונ םעד טרעלקעגפיוא קיטייזלא טַאה רע עכלעוו ןיא

 .טציא סרעדנוזאב ןוא ןטייצ עלא ןיא תובישי יד ראפ לקשה תמורת

 זיא ק"שצומ ןוא ,ןפורעגפַא םיראוו ץנאג ךיז ןבָאה עדנזעוונָא עלא

 .הפיסא עסיורג א ןרָאוועג ןפורעגפיונוצ

 ,טעטימָאק ןדנריטסיזקע םוצ תוחכ עיינ ןרָאוועג טריטּפַאָאק ןענייז'ס

 רעצערוט םעד טימ ןעמאזוצ דעו רעיינ רעד זיא ןגרַאמ ףיוא ךיילג ןוא

 יד טיול .םילקש יד ןופ עיצקא סגנולמאז רעד וצ ןטַארטעגוצ ל"נה בר

 טַאה'ס ךייה ןוא טייוו יוו ןעז וצ זיא ,ןעגנולמאז עטצעל יד זןופ ןרעפיצ

 ןופ בצמ רעד ןביוהעגפיוא טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא זדנוא ייב ךיז

 ."תובישיה דעו" ןראפ לקש

 ףיוא טַאטש יד ןלייטנייא ןרַאוועג ןעמונעגנָא זיא רעטייוו עגונב

 טעטכילפראפ ךעלרעייפ ךיז ןבָאה דעוה ירבח יד עכלעוו ,ןלאטראווק ריפ

 סייוו קחצי 'ר ג"הרה ,בר רעגיה רעד זוא ,םילקשה תייבג יד ןריפוצכרוד

 ררועמ הייבג עדעי ראפ טאנָאמ ןדעי וצ ןעוועג בדנמ ךיז טָאה ,א"טילש

 .לוש ןיא םעד ןגעוו ןייז וצ

 ,רבזג -- יקסרעביצ יבצ ,ר"וי -- הפד ברה :ןיירא ןענייז דעו ןיא

 בייל ,ב"וש -- יקסווָאנָארא קחצי 'ר .ריכזמ -- שטיווַאניבאר םולש

 ,ןיוועל ףסוי-לארשי ,שטיווַאניבאר םהרבא ,טשקאב קחצי  ,יקסווַאלֶאקַאס

 ןבוארו זהכ לארשי ,ןיקשימ לארשי-םהרבא ,יקסשימַאווַאנ ףסוי-םהרבא

 .ר .ש .שטיווָארָאטנאק

 יציבוניצ השמ : קורד םוצ טכארבעג
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 /ץיבוניצ .מ

 יבול ידילי ,םינבר

 אריפש םוקילא ר"גה

 ד"בא ךכ-רחא היהש םייח 'ר ברה ויבאל ,ויפקת תנשב 'ץבולב דלונ

 ,אריפש רזעילא 'ר ןואגה ברה תחפשמ לע הנמנ .(הנליו ךלפ) קינ'צלוסב

 ד"בא ,אריפש בייל-הירא 'ר ןואגה לש ורשב-ראש םג היה .'ץבול ד"בא

 הגהנה יכרד ריעצה םוקילא 'ר לבק ונממו וילע דואמ ביבח היה ,הנבוק

 .השעמל תונבר תארוהב ,יולה ןבואר 'ר ןואגה ינפלו וינפל שמשו תונברב

 קושישייא ,ץינביא ,(הנליו ךלפ) קודורוה ד"בא ,בר היה םוקילא 'ר

 תוביבסב רתויב םיטלובה םינברה דחאל בטחנ .הנדורגב ישאר צ"ומו

 אצמתמה םכח ,החמומ הארוה לעב ,הרותב לודג היה םוקילא 'ר .ןהה

 יגוחב ףא עודיו רכומ ,בתכבו רובדב תיסורה הפשב טלוש ,םלועה תויעבב

 םינבר תופסאל ןמזוה .הנדורג ךלפ ידרשמב םיריכבה םידיקפהו תונוטלשה

 הנדורגב םינבר לש הפסא ם?י .רובצו ללכ ינינעב ותצעב ובשחתה ןהב

 תוביס ללגב ךא ,יאנדורגה ךלפה רשמ דחוימ ןוישר וז הרטמל גישהו

 .לעופל האצי אל הפסאה תונוש

 רותב םוקילא 'ר ראותמ ,יתרפא רזעילאל "וישרודו רוד" רפסב

 תכאלמב ול בר וידיו הנידמה תפש עדוי ,חור-רקיו םכח ,לודג ןואג"

 ותורענבש וילע אבומ טדאטשנזייא .צ.בל "וירפוסו וינבר רוד"'ב ."ןובשחה

 .לודג ןורכזב ןייטצהו יולעכ םסרופמ היה

 דוע םיאצמנ די בתכב .ת"וש ירוביחבו םירפסב םיאצמנ וישודיח

 תאצמנ ,םוקילא 'ך לשמ תחא הבושת .םיקסופבו ס"שב ולש םירוביח

 י'םימכחל דעו תיב"ב ,('ב הכלה ,ןיטיג תוכלה) "'לאומש תבושת" רפסב

 ךמתסה ,(סעכייד םייח-לארשי ברהל לארשי תמכחו הרותל ישדח ףסאמ)

 לעכ וילע בתוכו "העד הרוי" ינינעב תולאשה תחאב סעכייד ברה וילע

 ."לודגה ןואגה ,הנדורגב םינברה ןקז ,הארוה בא"

 לארשי-ץראל אריפש םוקילא 'ר הלע ,ה"סרת--ד"סרת תנשב ךרעב
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 תנשב רטפנ ."הנדורוה ללוכ' אישנ תויהל דבכתנ .םילשוריב עקתשהו

 ,"תלצבחה" לש תונוילגה דחאב .םיתיזה רה לע דובכ ותחונמו ח"סרת

 .ורכזל הכרעה תמישר העיפוה ,ח"סרת תנשמ

 יץיבלאומש רתלא-לאפר ר"גה

 דמל .רבגומ ידומלת ךונח לבק .ה"לרת תנשב ךרעב ,'ץבולב דלונ

 אלפומכ םסרפתה .תינרסומה קודרהבונו קצולס תובישיבו אטיל תובישיב

 תובישי תלוכסא יפ לע םיבר םישודיחב עפש .ותדיקשבו ויתונורשכב

 .טומא'זו אטילב םסרפתהו אטיל

 הנמתנ .'ץיברוה לזוי-ףסוי 'ר רסומה םכח ,קידצה ברה לש ונתח היה

 ןמז אלמ ןכ .קודרהבונבש וז הבישיב ישאר מ"ר דיקפת אלמל ךכ-רחא

 .קצולסב ינש מ"ר דיקפת המ

 מ''ר לאפר 'ר הנמתנ ,ו"ערת תנשב הנדורגב הלודג הבישי תמקה םע

 וירועש .ז"ערת תנשב רטפנו םש לעפ רצק ןמז קר םלוא .וז הבישיב ישאר

 .דיל דימ םיקתעומו תובישיה לכב םויה דע םיכלהתמ

 רימ תבישיב ישאר מ"ר ,'ץיבלאומש םייח 'ר יולעה ןואגה אוה ונב

 .םילשוריב

 (ה"צרת-ט*לרת) יץיבלסוי ףסוי ברה

 -ישיבו ותדלומ-תרייעב ינרות ךונח לבק .ט"לרת תנשב 'ץבולב דלונ

 ,הנבוק-הקדובולסב "לארשי תסנכ" תבישיב ךכ"רחא דמל .הביבסבש תוב

 ןמלז-רסיא 'ר םינואגה לש םימ"רכ םתנוהכ תפוקתב ,(ב"סרת--ד"נרת)

 קחצי 'ר ןואגה לש ותיב יאבמ םג היה .ןייטשפא יכדרמ-השמ רו רצלמ

 לע וחורמ עיפשהו הנבוקב זא ררוגתהש רסומה תעונת תובאמ ,רזאלב

 .יאנבוקה םיכרבאה-םישורפה "ללוכ"בו הקדובולס תבישיב םידמולה

 --ז"סרת) בולעס הרייעב התיה 'ץיבלסוי ברה לש הנושארה ותונבר

 יץיטאימס ,(קוטסילאיב זוחמ) הניטסרט ד"בא ,בר היה ןכמ-רחאל ,(ב''ערת

 .קלאבוס ךלפה ריעבו (ו"פרת--א"פרת)

 קוזחו ךונחה חטשב ליעפ 'ץיבלסוי ברה היה ותנוהכ תומוקמ לכב
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 הדומצה ,תימוקמה הבישיהו הרותה-דומלת לע חקפמה היה קלאבוסב .תדה

 .הלוכ הביבסהו קלאבוס ידוהי לש ימשרה יכונחה דסומל בשחנש דע ,הל

 רקוח ,לודג שדחמ ,ןואג רותב ןילופו אטיל ינבר ברקב עודי היה

 ינינעב םהיניב ,הכלהב די יבתכ וירחא חינה .וישרפמו דומלתה םיב ינרות

 .סופדב םתוארל הכז אלש ,אטיל חסונב הנבהה ךרד לע םידסוימ ,םישודק

 ירעש" םיינרותה םיצבקב וייחב ומסרפתנ םיידומלתה וישודיחמ תצקמ

 .הנליוב "לארשי תסנכ"ו םילשוריב "ןויצ

 תבישיב היה 'ץיבלסוי ףסוי ברה לש ידומלתה וכונחו ולודג יכ םא

 היהו "יחרזמה" תעונתל ומצעב ףרטצה ,תונויצל ודגנתה הב ,הקדובולס

 לע םתח ;היחתה תונויער לע דימת ובסנ ויתושרד .הל ןמאנ וימי לכ

 -תמיקח-ןרקה ןעמל לעפו "יחרזמה" תעונתל ףרטצהל וארקש םיזורכ

 .תורחא תויצולחו תויבושי  ,תוינויצ תויבגמו דוסיה-ןרק ,לארשיל

 .השראוב המייקתהש "םייחרזמ" םינבר תדיעוב ףתתשה ,ג"פרת תנשב

 סרגנוקל ריצכ ,ןילופב "יחרזמה" לש יצראה זכרמה םעטמ ,דמעומ היה

 .הנשה התואב סנכתהש ג"יה ינויצה

 םינברה יגוחב קהבומ ןדמלו לודג ברכ ודמעמו וכרעמ ערג אל הז לכ

 רזוע-םייח 'ר ןואגה לש וגוחב םג לבוקמ היה ;אטילו ןילופב םייללכה

 ידימלת סנכב ףתתשה .תינלופה אטיל תובישיב ,רסומה ישנא ןיבו הנליוב

 הנשה םוי ןויצל ,ח"פרת תנשב 'ץיבונרבב םייקתהש הקדובולס תבישי

 ,הז סנכב םירבדמה ישארמ היה .הקדובולסמ אבסה לש ןושארה (טייצרַָאי)

 .רימ שיא ,'ץיבוביל םחורי 'ר רסומה-םכח םג ףתתשה וב

 יקסבוקרב בד-והילא ברה

 .הינדמלו הרייעה ידבכנמ ,יכדרמדעטנ 'ר ויבאל ,ה"כרת תנשב דלונ

 םיקהבומה וידימלתמ םש היהו הלודגה רימ תבישיב רבכ דמל ב"י ליגב

 תבישיל כ"חא רבע .יקסניטקיט בייל-םייח 'ר זואגה ,ישארה מ"רה לש

 ןילרב הדוהי-יבצ-ילתפנ 'ר ןואגה ,מ"רה יפמ הרות דמל הב ,ןישזולוו

 שבגתהל זא הלחה הב ,תיאנבוקה הקדובולסל עיגה ןישזולוומ  .(ב"יצנה)

 -והילא 'ר .תמסרופמה הלודגה הבישיה ינרות ץובק לש םיריעצ תצובקמ
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 ."תמה תיולה" זיולקב ל"נה ץובקב ודמלש םינושארה תרשע לע הנמג בד

 השארב ,הקדובולסב תינרסומה "לארשי תסנכ" תבישיל ןיערגה הז היה

 קחצי 'ר ןואגל ברוקמ םש היה .לקניפ שריה-עטנ 'ר רסומה-םכח דמע

 רטנאלאס לארשי 'ר ןואגה לש םיקהבומה וידימלת לע הנמנ .רזאלב

 .הבהא תותובעב וילא רשקתנו רסומה חורמ וילע ליצאהש

 זא .קודרהבונב םידבכנה דחא תב השאל אשנ ,ב"כ ןב ותויהב

 -ךורע" לעב ,ןייטשפא לכימ-לאיחי 'ר ןואגה ,אתמד ד"באה לא עדוותה

 לש ודוסימ ,םיכרבאה ללוכב דמלו ןישזולוול רזח ןיאושנה רחאל .'ןחלשה

 -לאיחי 'ר םינברה י"ע ןכו ב"יצנה ידי לע ךמסנ ,א"נרת תנשב .יקסדורב

 ותלודג תא ונייצ רשא ,'ץבול ד"בא ,'ץיבומינוב קחצי 'רו ןייטשפא לכימ

 .תואלפנה ויתודימו הרותב

 אלמו רסומה תעונתב ליעפ יקסבוקרב ברה היה םינש רפסמ רובעכ

 םיכרבא יללוכ דוסי תלחתה ימי הלא ויה .וז העונתב בושח דיקפת

 ,רזאלב קחצי 'ר תמכסהב .לזוי ףסוי 'ר חסונ יפל ,תונוש םירעב תובישיו

 דסונ .ךכל ליבקמב ;ןושאר םיכרבא ללוכל דוסי 'ץבול הרייעה השמש

 ךפה קודרהבונבש הנו יץבנלב ללוכה רזפתנ םימיל .קודרהבונב ללוכ םג

 .'ץיברוה לזוי 'ר לש וגוסמ ,תוירסומה תובישיה לכל תיזכרמ הבישיל

 ךלה ,רסומה תטיש ידגנתמ סומלופ םיברב הלגתנשכ ,ז"נרת תנשב

 ושמש ןהב תורייע רפסמל ,רזאלב קחצי 'ר לש ותוחילשב ,בדדוהילא 'ר

 ,"תמאה ןעמל" זורכה לע םתמיתח גישהו רסומה ידהוא ,םימסרופמ םינבר

 םינש רשעכ דמע אוה .ז"נרת תנשב "ץילמה" ידומע לעמ םסרפתה רשא

 לש תוירחאה ברו השקה לועב אשנו קודרהבונב הבישיה תלהנה שארב

 .דחי םג תירמחהו תינחורה הלהנהה

 היה אלש רבד ,קודרהבונ תבישיב יגוציק רסומ רטשמ תגהנה םע

 לע תבשל רבעו ל"נה הבישיהמ וידי ךשמ ,יקסבוקרב ברה לש וחור יפל

 לטנ .השדחה ותבישי תלהנהב ול רוזעל ,סנייר בקעי-קחצי 'ר ןואגה די

 ברהשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ תונשב ,ומכש לע ץבר הלוכ הלהנהה

 םייקתהל הכישמה .הניארקואב ,דארגוטוסילייל הרקענ הבישיהו רטפנ סנייר

 ברה לש ללכה ןמ תאצוי תורסמתהו םילודג םיצמאמב ,םינש עברא םש

 דע ךשמנ הז .ק'צאלופ המלש 'ר ,ט'צייממ יולעה םע דחיב ,יקסבוקרב
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 רשע .תיאמצעה ןילופל רבע הרגסנשכו ,הניארקואב תוערפה ימי רחאל

 יצחכ ,הנבורב תודחא םינש השע ,הדיל תבישיב ותנוהכב שמש םינש

 הלע ד"פרת תנשב .קוטסילאיבב "ינומכחת" חיגשמ-מ"ר שמש הנש

 .הנורחאה וייח תנחת -- ביבא-לתב עקתשהו לארשי-ץראל

 דואמ בישחה ,ביבא-לת לש ישארה הבר ,ןוסנורא ןהכה המלש ברה

 תבישי" םיריעצה תבישיב חיגשמו מ"ר ותוא עבקו יקסבוקרב ברה תא

 החתפתה ,ברה ונויסנו ולמעל תודוה .ותמזוי יפל הדסונש "ביבא-לת

 ותדובעמ שרפ ,ה"צרת תנשב .שדחה בושיב הל ואצי ןיטינומו .הבישיה

 עבק ףאו םידימלתה ןחב ,הבישיה תדובעב רושק ראשנ ךא ,וליג תאפמ

 .םהייח תוחרואו םהיסומיג

 ,ריאהל ,ריעהל חתופמ שוח לעבו ריהמ םירפוס טע לעב םג היה אוה

 ריאשה ."דהה" ,"רושימב" ,"דוסיה" ,"הפוצה"ב וטע ירפמ םסרפ .היגהלו

 .הדגאבו הכלהב םינוש די-יבתכ וירחא

 ףתתשה ,םדא לכ םע ךלהתה הוונעב .תוימורת תודמ לעב שיא היה

 ינחור דעסל םיקוקזלו םילבוסל רוזעל ןכומ היה דימתו תלוזה לרוגב

 גאד ,תירמח תלוכי יטועמ ,םיריעצ הרות ינבב ןיינעתה דחוימב .ילכלכו

 .דבלב הלק העשל ףא ,ךכמ ותעד חיסהל ילב ,ףרה אלל םהל

 היה ,ילכראירטפה ינברה םלועל ותוכייתשה לכ םע ,יקסבוקרב ברה

 ןימאה .לארשי-ץראב "יחרזמה" תעונתל ןמאנ רבח ,קהבומ ןויצ-בבוח

 תויולתה תווצמבו תוכלהב זוע רתיב קסעו דמל ןכל ,לארשי םע תלואגב

 -לתב גרבנזורג בוחרב ,"'םילשורי" שרדמה-תיבב בר שמש .לארשי"ץראב

 רועש ומויב-םוי ידמ ןתנ .אטיל ילוע םינדמל וזכרתה וב  ,ביבא

 .םיעוהי םישיא ינפל ,ארמג ףדב

 -לתב ,ג"שת 'א רדא ,ה"כ םויב רטפנ יקסבוקרב בד"והילא ברה

 ימויה ןותעב ועיפוה ורכזל הכרעה ירמאמ .הנומשו םיעבש ליגב ,ביבא

 .וייח תורוק לע םיטרפ ףורצב ,"דוסיה"ב ןכו ''הפוצה"

 יקסבי'צשופק יולה הדוהי-לארשי יר

 ,קודרהבונו בולס ,'ץבול תורייעה ןיב אצמנה ,הלימ'צר רפכב דלונ

 םהיתובא תובאו םהיתובא ורג תורודמ רשא ,הגייפ ומאלו בקעי 'ר ויבאל
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 ךונחל וגאדו ודקש ,הדילמו ןטבמ "םיקינבושי" ויהש יפ-לע-ףא .הז רפכב

 ירפכה ותיבמו םילולה ירפ ואשנ םהיצמאמ .םימכח-ידימלת ויהיש םהינב

 ,םהמ דחא .תעדו הרות שקבל בחרמל םינב ינש ואצי ,"קינבושי"ה לש

 הרייעב ,הדניה ,ותשא םע בשיתה ,יקסב'צשופק יולה ףסוי 'ר ברה ,רוכבה

 החמומכ ןיטינומ ול ואציו םוקמה ירענל ארמגל דמלמכ םש לבקתנ ,'ץבול

 .ארמג דומלב לודג

 לש וירועש עמש הב ,רימ תבישיב דמל ,הדוהי-לארשי 'ר ,ינשה ןבה

 וסרכ אלמש רחא ,תחאו םירשע ליגב .יקסניטקיט בייל םייח 'ר מ"רה

 תיללכהו תירבעה הלכשהל םש עדוותה .קסנימל אב ,םיקסופבו ס"שב

 ועדי ,ןונגס לעבכ ןייטצה .ןיירוב לע תיסורהו תירבעה תעידיב םלתשהו

 הלותבה תא השאל אשנ קסניממ ובושב .תיללכה תורפסבו ך"נתב קהבומ

 .'(ץבולמ החנ-הבירו ריאמ-ה'ציא 'ר לש םתב ,הנימ

 -לארשי 'ר םג חתפ ,חמקל תונחו היפאמ-לעב היהש ומח תעפשהב

 ידיב קסעה תא ריאשה רצק ןמז רובעכ .האובתלו חמקל תונח הדוהי

 ותרטמ .'ץבולב ךונחה הדשב תיצולחה ותדובעל רסמתה ומצע אוהו ותשא

 דומל ,ןמזה יגשיה לש תפסות יתרוסמה "רדח"ה תרגסמב סינכהל התיה

 המגודלו תפומל היה ,הרייעב דסיש "רדח"ה ,םנמאו .לוח ידומלו תירבעה

 -סיה ,קודקד ,ןובשח ,תיסור ,תירבע ודמל ולש "רדח"ב .הביבסה לכב

 תא וקידצהו תויבויח ויה תואצותה .םהה םימיב ינכפהמ רבד ,דועו הירוט

 תאז םע דחיו ,ל"נה תועוצקמב בר עדיב ודיטצה וידימלת בור .ונויסנ

 .תובא תשרומ חור יפל ,תיתדה םתרכה תא וקזחו ונסח םג

 .תובישיל הריהנ רודזורפכ םג שמש הדוהי-לארשי 'ר לש "רהח'"'ה

 תשולש חלשו םייקמ האנ םג אלא ,שרוד האנ קר אל היה ומצע אוה

 םג ריכה הזה יא'צבולה דמלמה .רימו ןודאר ,'ץיבונרב תובישיל וינב

 ולש "רדח"ה ךותל רידחהל ליכשהו תינויצה העונתה לש התובישחב

 .אבס לארשי חורב ,ןויצ תריוא

 'ץבולמ ,(1915) ה"ערת תנש יהלשב רקענ יולה הדוהי-לארשי 'ר

 הרייעל רבע .הינמהגו היסור ןיב ,המחלמה תוברק שאב הברחנש ותרייע

 חטשב הכרב האר ,'ץבול תנוכתמכ ,םלשומ "רדח" םש םיקהו הנברד

 .תיכונחה ותטישב וכישמהב ,ךונחה
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 'ר ןואגה ברה .תוקוחרהו תובורקה תורייעב םסרפתה ךנחמכ ועמש

 "הרות-דומלת'ה שארב דומעל ותוא ןימזה ,ץביוטס ד"בא ,ןמרביל עשוהי

 םירוהה תובל תא שבכ שדחה ומוקמב םג .הנמזהל הנענ אוהו וריעב דסיש

 תואמ דימעהל הכז .ויתועידיבו דיקפתל ותוריסמב ,ותועינצב ,םידימלתהו

 לארשיבו בחרה םלועב וידימלת םה םיבר .םיבוט םישעמלו הרותל םידימלת

 .ותאריו ותמכח ,ותרותמ וקניש תיאמצעה

 רפסב) "ץביוטסב םייתד אנפלוא יתב" ורמאמב יקציבולוטס יבצ רמ

 'ר לש ותוליעפ לע ונל רסומ (ה"כשת ביבא-לת ,אנ'זרווס-ץביוטס"

 : הלאה םירבדה תא הדוהי-לארשי

 תויהל) ואוב םע .הנברד בשותו 'ץבול דילי ,יקסב'צשופק הדוהי 'ר"

 תירבע ,ך"נת דמיל אוה .רפסה-תיב גשגיש ("ברוח" הרות-דומלתב הרומ

 תומוצע הרומה יניעשכ ,בל הבוש ןוגינב הוולמ היה ך"נתה דומיל .ארמגו

 היה ליגר ארמגה ירועישב .םיקוספה תא םיארוק םידימלתהו תושגרתהמ

 ךישמהל רשפאש העשב הב .ך"נתה דומילל םניב לדבהה תא שיגדהל

 ,םימדוקה םיקוספל היוקל הנזאהב וליפא ך"נתב קרפ דומילב םימעפל

 קתוני תרחא ,תטלחומו הפוצר הנזאה השורד ,ארמג דומילב ןכ ןיאש המ

 ."היגוסה לש ימינפה רשקה

 םע דחיב ץביוטסב האושב הפסנ ,'ץבול שיא ,יולה הדוהידלארשי 'ר

 ןילאומ םהרבא 'ר הלעבו הרובד-הרש ותב םע ,'ץבול תדילי ,הנימ ותשא

 והוארק רשא ,םהרבא 'ר ברה ,ונב .המחנ הלותבה םתב ןכו םהידליו

 היסורל הבישיה םע הלגוה ,"רענווערעד ל'מהרבא" םשב ןודאר תבישיב

 .ולרוגב הלע המ םיעדוי ןיאו

 :ל"גה ךמסמה יפל ,םייחב םיאצמנ הדוהידלארשי 'ר לש ותחפשמ ינבמ

 שמשמה ,ןשלבו ליכשמ  ,קרוידוינב רגרב בד רמל האושנה ,הרוכבה ותב

 ףסוי ברה ונב ,ןילופב תאצמנה ,היתב ,ותב .תורפסלו תופשל ןמגרותמכ

 השמ 'ר ןואגה ברה ,ונבו תירבה-תוצרא ,סנדיבורפ ריעב ררוגתמה ,יפאק

 .הינתנב ישאר בר ,רימו ןודאר תובישי ךינח ,י"ג ןיול
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 יקסבומיחונ קחצי-םהרבא יר ברה

 תובאו םהירוה .'ץבול הרייעב תוסחוימהמ התיה יקסבומיחונ תחפשמ

 ,לזיימ ,רטשקאב ,טשקאב הרייעה יקיתו לש החפשמ יבורק ויה םהיתובא

 .דועו אריפש

 רסומה תבישיב דמל .ינרות ךונח לבק הב 'ץבולב דלונ קחצי-םהרבא

 ,(אטיל) ילבאשב ןיידו צ"ומ היה .יאנבוקה ללוכבו ןודארב ,קודרהבונבש

 תרימשלו תירוקמה תודהיל םברק ,םיבחר םיגוח לע העפשה ול התיה םש

 .תווצמו הרות

 תבוטל ףיטהו היתונרק לע םותח היה ,"יחרזמה" תעונתל ךייתשה

 תובשיתהה ילעפמל תויבגמה יגוס לכלו לארשיל-תמיקה-ןרק ,דוסיה-ןרק

 דחוימ ארוק-לוקב ותמיתח העיפוה ,(1938) ץ"חרת תנשב .ץראב השדחה

 תקלחמ דעב םורתל השודקה הבוחה לע ,"םייחרזמ'" םינבר תצובק לש

 ,לארשיל-תמיקה-ןרקה לש תישארה הכשלה דיל ,זא הדסונש םידרחה

 .וקלח תתל ,םידרחבש דרחה ףא ,ידוהי לכל רשפאש רבד

 ילבאשב ,ש"מי םיצאנה ידי לע חצרנ יקסבומיחונ קחצי-םהרבא ברה

 ,טשקאב ןרהא 'ר ןואגה ברה ,אתמד ד"באה םע דחיב ,א"שת זומתב ויט

 .דיייה

 יקסבוקינרו יתבש 'ר ברה

 הקדובולס ,ה'זזמול תובישיב עודי היה יקסבוקינרו יתבש 'ר ברה

 רודה ילודג לכ י"ע ץרענ היה ,"יא'צבולה יתבש 'ר" םשב קודרהבונו

 .אטילבש

 אבסה) לקניפ יבצ-עטנ 'ר צ"הרה ,וכירדמו ורומ לש ותצלמה יפל

 חיגשמ ,רלה בדדיבצ 'ר קידצה ברה לש ותב םע ןתחתה ,(הקדובולסמ

 .הקדובולס תבישי

 ,הקדובולסב "לארשי תיב" ללוכה רבח םינש רפסמ היהש רחאל

 עצבש המישמ ,יאתביתמ שיר דיקפת םש אלמל ,ה'זמול תבישיל זמזוה

 .ד"יה ,האושב הפסנ .הדועתלו הרותל םידימלת תואמ דימעה ,החלצהב
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 ךורב ירב רזעילא יר

 ,טדאטשנזייא .צ.ב 'רהל ,(ט"נרת אנליוו) "הימכחו קסנימ ינב" רפסב

 ישיא ירבק לע תובצמ ימושיר איבמה ,"ןויצ ינבא" רודמב ,ינש קלח

 לש הבצמ לע םושיר םג אבומ ,םוקמבש ידוהיה תורבקה תיבב ,קסנימ

 .דובכ ותחונמ םשו קסנימב לעפש םסרופמ יא'צבול

 ,ותדלומ ריע ,'ץבולמ אבש ךורב 'רב רזעילא 'ר אוה הזה שיאה םש

 .ןיידו הבישי שאר דיקפת אלמ םש קסנימל

 : ליעל רכזנה רפסב םושרה הבצמה חסונ הז

 .תודמבו האריו הרותב 'גה ברה ג'יפ

 רזעילא 'ר ארקנה ךורב רב רזעילא 'ר

 ןרהאכ רזעילא .ה"בצנת ,רע'צבול

 וילכבו דימת םולש ףדורה

 .רזעילא תדוקפ

 .וחקל ועמש םיבר להואבו שדוקב

 .הבישי שארו היה ןיד

 .הביבחה הרות לש הלהאב ףפותסהל ושפנ התלכ

 .הרואל טפשמ איצוה םיבר ודמע רזעילא ינפל

 עדוי ימ רבד רשפ ,הרותה תקוח תאז רזעילא רמאיו

 'ה דידי יוצר וינע קידצי ,םישרח םכח הזב

 ,ןויס שדחל ו''כ 'ג םוי הרהטב ותמשנ האציו .םישנאו

 .(ז"מרת) תמ רזעילאו תנש

 : ףיסומ ,ל"גה רפסה רבחמ ,טדאטשנזייא ןויצ-ןב ברה

 (קסנימב) הבישי שארו ןייד (היה) 'ץבול דילי ,רע'צבול רזעילא י'ר"

 םג הימכחו הינרות ,ריעה ילודגמו וישעמב דיסחו םיברב הרות ץיברמ

 .'דחי

 דיגנה רע'צבול רזעילא 'ר לש ונב היה ,טדאטשנזייא זויצ-ןב 'ר יפל

 .(יץיבלצנא) ץיוועלעצנא 'אה רי'רהומב דבכנה
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 יקיצאילק ךורב-םהרבא יר ןואגה ברה

 ,1887 תנשמ 264 'סמ ןוילג ,"םויה'

 .י'סולש ןב" : עידומה .ח''מרת ,תבט 'ח

 'ץבולמ ביילד-הירא ר"רהב ,יק'צאילק ךוהב-םהרבא 'ר ןואגה ברה"

 דומע ,"הנמאנ הירק" רפסב רכזנ) יק'צאילק ץרפ-בקעי 'ר ריבגה ברהב

 .אנליווב תוסחוימה תוחפשמה ילודגמ (2

 ויבא) םינש שש ןב דלי ונדועב ויבאמ םותי ראשנ יק'צאילק בארה

 .םינייוצמה וידוד תיבב לדגתנו אנליול םשמ אבוה ,(ו"עקת ירשת 'ד תמ

 ןתיו דיגנ שיא ןתחל והחקיו המכחבו הרותב ןיטצה ותורחב ימיבו

 הז ונתוח תיבבו ,הללוהמו הבוט השא םגו ךורע ןחלשו ןתמו רהומ ול

 הוא ד"צקת תנשב ,הרתי הדמתהבו בלה תבחרהב המכחבו הרותב לודגה

 לודגה ברה ,הלודג הבישי להנ םש ד"וסיה ברה שרדמה תיבב ללפתהל

 ריעצה ב"ארה תא הבישיה-שאר רחביו ל"צז ,"סעביוטדעקטיג" םייח 'ר

 םיקדקדמה שאר םג היה םש .םדומלב םידימלתה תא ןחובה אוה תויהל הזה

 רהוצ" לע "בקעי לגי" רואב רבחמה לעב ,רנדארוה בקעי 'ר ברה ונמזב

 ריעצה ב"ארה םע קודקדה תמכחב דאמ עשעתשה אוה םגו "הבתה

 .דאמ והודבכ אוהה ןמזב רודה ילודג לכ טעמכ ללכבו ,הזה

 םירבח להק ינפל וישרפמו דומלתב רועש דיגהל לחה וימולע ימיב

 ול בר ויה וידי הז דבלמ .םינש המכ רועשה דיגמ יהיו .םידמולה ילודג

 .הלכשהו המכח ירפס הברה ארק םג .הדידמהו ארבעגלאה תמכחב םג

 הריאה ותמכח ריעה תובוחרב ותכלב יהיו .תופי םינפ ראותב וננח עבטה

 .םיכלמ דובכ ול ונתיו םעה לכ הארו וינפ

 הבש הרבעש הגשה דע חור תחנבו וימי לכ דובכב הזה שיאה יח הכ

 ק"שב) ל"ז ,יק'צאילק ןימינב ר"רה לכל בוהאו וריקי ונב וינפ לע תמ

 דע בורעל הטנ ותיח שמשו וחכ והבזע זאמ ;(ולסכ ח"כ ץקמ תשרפ

 ונב םוימ דחא עובשו המימת הנש רובעכ הלואש ןוגיב ונב לא דרי רשא

 מ"מה ןואגה ודיפסה בר םדא ינפלו תורבקל והוליבוה לודג דובכב .ל"גה

 ".ןימלעה תיב לע םגו (די'וסיה) ל"נה שרדמה תיבב אתמה

 יק'צאילק לאימחרי-יול ר"הל (ט"כרת אנליוו) "הלפת ךרע" רפסב
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 ס"שב תעד אלמ בתכמ חונמה תאמ ספדנ ,(ל"צז חונמה לש ודיחי ונב)

 .תעדו םעט בוטב בותכה ,םיקסופבו

 יקסנטשקאב רזעילא יר ברה

 'ר .'ץבולמ םוחנ 'ר לש ונב היה ,יקסנאטשקאב רזעילא 'ר ברה

 ויתודמב ,ויתוכילהב קידצ ,ןדמל :היריקימ יהיו קסניפב רוגל רבע רזעילא

 הבורקה ,הביבסה לכב וינפל ךלה ר/צבול רזעילא 'ר ומש .םיבוטה וישעמו

 .הקוחרהו

 ,לזיימ םייחדוהילא 'ר ןואגה לש ונתוח םגו ויחא היה ,םוחנ 'ר ויבא

 תרייע ,'ץבולב רבונטס ןתנוהי 'ר קידצה ןואגה לש דימלת היה .זדול ד"בא

 .ותדלומ

 ץלוס ריאמ 'ר בידנה ריבגה תב השאל ול אשנ םינש ד"י ליגב

 לש ונב ,הנבוק ד"בא ,'ץיבוניבר שריה 'ר ןואגה לש ונתוח) אנליוומ

 יהיו (הנבוק ד"בא ,רוטקפס ןנחלא-קחצי בר םסרופמה לודגה ןואגה

 וירוגמ ריעב .הקדצלו הדובעל ,הרותל שידקה ויתותע בור םלוא .רחוסל

 .םיפנוסמו םיפעוסמ רחסמ יקסע להנ ,קסניפ

 'רו ןילראק ד"בא ,ןמדירפ דוד 'ר םינואגה לש שפנב םדידי היה

 םייח-והילא 'ר ןואגה ודוד םע ןכו .קסניפ ד"בא ,'ץיוורוה השמ-רזעילא

 .זדול ד"בא ,לזיימ

 דובכ ול וקלח ותומבו ,ט"סרת טבשב א"כ ,הנש ג"ע ליגב רטפנ

 .לודג

 ,ןרהא-השמ 'ר :םיליכשמו הרות ילודג ,םינבר םינב וירחא ריאשה

 :םה וינתח .םוחנ 'רו ,ןתנוהי 'ר ,ןויצ-ןב 'ר  ,קחצי-בייל 'ר ,רסיא 'ר

 ןישזולווב מ"ר ,דירפ ללה-םייח 'ר לש ונב ,קחצי-רזעילא 'ר ג"הרה

 ,יקסניטקיט בייל םייח 'ר ןואגה לש ודכנ) יקסניטקיט בקעי 'ר  ג"הרהו

 .(רימ תבישי להנמו ישאר מ"ר

 ,ו--א ,ןושאר רפס ,י'סינורחאה תורודיי

 .טדאטשנעזייא ןויצ-ןבל ,ג''ערת קרוי-וינ
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 באילא ןהכה םהרבא

 ל''ז בוליסארק םייח 'ו בוה

 (1857) ז"ירת תנשב דלונ םייח 'ר

 -בלה היסור) קסנימ י"ע הרייעב ,ךרעב

 .ייבא יכרב לע ךנחתה ותודליב .(הנ

 תבישיל הרות דומלל עסנ וימי תירחשב

 -יש ןהכה ןימינב 'ר ברה לצא ,קסנימ

 דיגמה" םשב עודיה ,ל"צז יקציבוק

 הבישיה ידימלת ןיב בשחנ ."קסניממ

 -יהמה ותסיפתבו ותופירחב ,םילועמה

 .הר

 ריעצ ליגבו הבר הדיקשב דמל

 שמתשהל הצר אל לבא .הארוהל ךמסוה

 -ה תכאלמ תא ףידעהו ,בר לש רתכב

 תא אנשו הכאלמה תא בהא, :ורמא ל"ז ונימכח" :רמא אוה .שדוק

 תויהל הכימס לבקו ,הטיחשה תרות םייח 'ר דמל ךכ םשל "! תונברה

 .קדובו טחוש

 םכח-דימלת תב ,הגייפ תא השאל אשנ ,ךרעב (1882) ב"מרת תנשב

 הבולס ,יתדוד לש הריכבה התוחא ,םינבר לש תסחוימ החפשממ ,'ץבולמ

 .'ץבולב בוש תויהל םייח 'ר לבקתנ ויאושנ ירחא .היביאמ ,רצשאק

 רוכבה ןבה לש ומש ;םינב ינש ודלונ ,הגייפ ותשאלו םייח 'רל

 חורב םירוהה תיבב םכונח ולבק םה .םהרבא ינשה ןבה םשו ,יל עודי וניא

 ,היתוכילהב .המיענו העונצ השא התיה הגייפ הדודה .ץרא-ךרדו הרות לש

 החוורל חותפ היה התיב ."םיחרוא-תסנכה" לש הדמב הנייטצה דחוימב

 .תופי םינפ רבסב דחא לכ תלבקמ התיהו

 .היפתתשמ ןיב רוכבה םנב היה ,1905 תנשב לפנה תכפהמ לש הפוקתב

 .הקירמאל יאשחב רגה רסאמל ששחמ

 הפרשנ 'ץבול רשאכ ,הנושארה םלועה-תמחלמב ,(1914) ד"ערת תנשב
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 תורייעהו םירעה ןיב ורזפתהו ,גג תרוק אלל וראשנ היבשות לכ ,לילכ

 םה ;ותחפשמ יגבו םייח 'ר םג היה םהיניב ,היביאל םיבר ורבע ,תוכומסה

 .הגייפ לש התוחא ,רצשאק הבולס יתדוד תיבב םש וררוגתה

 ,תיזחל הבורק התיהש היביאב ינמרגה ןוטלשה תחת המחלמה תונשב

 תינלוח התיהש הגייפ .םיינויח ןוזמ יכרצמב רוסחממ םיבשותה ולבס

 ו"'ערת תנשב הרטפנ םיאתמ יאופר לופט רסוחבו ,התואירב הפפורתנ

 .ע.נ תועובשה גח ברע ,(1916)

 םהרבא אשנ ,הנושארה םלועה-תמחלמ םות םע ,(1919) ט"ערת תנשב

 .(רצשאק תיבל) הבולסו לדיא-ןרהא תב ,לגייפ-היח ותדוד תב תא השאל

 'ץבול ידוהי בור ורזח ,ינלופה ןוטלשה םקוהו וגוסנ םיקיבשלובה רשאכ

 .'ץבולל ורזח ונבו םייח 'ר םג ;שדחמ םהיתב ומיקהו םריעל

 היה 70 ןבכ ,'ץבולב ב"ושה םייח 'ר רטפנ ,(1926) ו"פרת תנשב

 .ותומב

 שמח ודלונ ,לגייפ-היח ותשאלו ול .היפאמ לעב 'ץבולב היה םהרבא

 -היח .הבילו םירמ ,הבולס ,היסח ,הלדייא-הנסא :ןהיתומש הלאו תונב

 ,לארשי תרוסמ לש חורב התיב התנב רשא ,"ליח-תשא" התיה לגייפ

 לועב רוזעל ידכ ,היפאמב הדבע תונטקה היתונבב תלפטמ התיהש ףא לעו

 לכל החוורל חותפ היהו קושה בוחרב דמע םתיב .הלעב לש הסנרפה

 תבוט השא התיה לגייפ-היח .םיקקזנה לכל הבידנ דיב הקדצ ונתנ .ןיפכד

 ינפ תלבקמ התיה םינפ רואמבו ךויחב ; היתוכילהב העונצו הנידע ,בל

 :רמאש םדא לכמ םכחה ירבד ומייקתנ וז השא לע .םתיבל םיאבה

 ,הורשאיו (היתונב) הינב ומק :לכאת אל תולצע םחלו התיב תוכליה היפוצ"

 .(ח"כ--ז"כ ,א"ל ,ילשמ) "הללהיו הלעב

 -היח ותשא ,םהרבא וגרהנ ,רהמנהו רמה םויב ,(1942) ב"שת תנשב

 ישודק לכ םע דחי ,םיחצורה םיצאנה ידי לע היתונב תשמחו לגייפ

 .'(ץבול .תלהק

 ל''ז יבלביק המלש-בקעי 'ר ברה

 דמל ותוריעצב .'ץבולב ,(1895) ה"נרת תנשב דלונ המלש"בקעי 'ר

 קודרהבונ תובישיב ,הרות דומלל עסנ ןכמ רחאלו ותדלומ ריעב רדחב
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 .ןבכ והברקש ל"צז ץיבלאומש רתלא 'ר ברה ידי לע םימ קצי .ןי'צוטסו

 לש ויברוקממ היה המלש-בקעי 'ר .הדיקשב דמלו לודג ןורשכ לעב היה

 .םילשוריב רימ תבישי שאר ,ל"ז לקניפ באז-םייח 'ר ברה

 השאל אשנ ,(1921) א"פרת תנשב הנושארה םלועה-תמחלמ םות םע

 המלש 'רל .םש בשיתהו היביאמ ,ןיסיג הכלמו בייל-םייח תב לטיג תא

 אצמ אל ,המחלמה רחאלש םהה םימיב .תחא תבו םינב ינש ודלונ ותשאו

 ,ןטק תיבב הררוגתה רשא ,ותחפשמ תא סנרפל רוקמ המלש-בקעי 'ר

 .םיעורג רויד יאנתב

 .וקלחב חמשו טעומב קפתסמ ,עונצו טקש שיא היה המלש"בקעי 'ר

 ורמא רבכ ירה .ןנואתמ ינניא ,בוט ה"ב" :הנע ובצמ לע ויתלאש רשאכ

 ."'ףוס םי תעירקכו -- הלואגה ילבחכ םדא לש ויתונוזמ ןישק' : ל''זח

 רבעמ ותסנרפ שפחל ולזמ תוסנל טילחה ,השקה ילכלכה ובצמ לשב

 ,הקירפא-םורדל וידליו ותשא םע דחי רגה ,(1925) ה"פרת תנשב .םיל

 תכאלמב רחב אוה לבא .תונבר תנוהכ ,תונוש תולהק ,ול ועיצה םש

 -םורדב וייחל תונורחאה םינשבו ,היזדור ,ואיבלוב ריעב ב"וש -- שדוקה

 .בר לש דיקפת םג אלמ ,ימשר יתלב ןפואב יכ ףא ,הקירפא

 םיטילפל ההזע טישוהל תובר לעפ הינשה םלועה-תמחלמ ןמזב

 ,םישנאמ ותיב המה הלילו םוי .הקירפא-םורדל עיגהל וחילצהש םידוהיה

 .הכימתו דעס םישקבמה

 ושפנ תאשמו ותפיאש .בהלנ ינויצ וימי לכ היה המלש"בקעי 'ר

 .וז ותפיאש המשגתה אל וייחב .לארשי-ץראל תולעל התיה

 תנש ,ולסכ 'א םויב ,הקירפא-םורדב רטפנ המלש"בקעי 'ר ברה

 .ק"היע םילשוריב שדוקה תמדאב םימלוע תחונמל אבוה .(1961) ב"כשת

 ךולב דוד-םהרבא 'ר בוה

 השאל אשנ .(1902) ב"סרת תנשב ,'ץבולב דלונ דוד-םהרבא 'ר

 ."םעדייא סעלע בר" םשב עודי היהו ןיידה והילא 'ר ברה תב ,הגייפ תא

 ''קיערסומ" היהו קודרהבונב ,לזוי-ףסוי יבר תבישיב הרות דמל ותוריעצב
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 וכנוח םה .הכלמ תבו והילא ,קחצי ,יכדרמ :םינב השולש םהל ודלונ .בהלנ

 .םיבוט םישעמלו תווצמל ,הרותל

 םירעב תובישיל דומלל ועסנ ךכ רחאו היביאב הבישיב ודמל םינבה

 הנליול עסנ ,הנידע הכאלמל היטנ ול התיה ,יכדרמ רוכבה ןבה .תורחא

 דמל קחצי ןבה .דחי םג הכאלמו הרות ,יעוצקמ-ינכט רפס תיבב דמל םש

 םיבוטה םירוחבה לע הנמנו לודג ןורשכ לעב היה ,קצלקו רימ תובישיב

 ףירח ,וידומלב ןדקש היה ,קצלק תבישיב אוה ףא דמלש והילא .הבישיב

 .הריהמ הסיפת לעבו

 תבישיב םירוחבה יבוטמ דחא ,בל עשוהי 'ר ברהל האשנ הכלמ תבה

 תצורמב ; היביאב ,ביורטנייוו לאומש 'ר ברה לש הדוסימ ,"ףסוי תיב"

 םשב ול וארק היביאב ."ףסוי-תיב" לש הנטקה הבישיה שאר היה ןמזה

 .הבישיה לש ינחורה חיגשמה ותויה ללגב ,"חיגשמ רעד"

 ,תוקחדו ינוע ייח ותחפשמ םע דוד-םהרבא 'ר םג יח ,והילא 'ר ,ונתוחכ

 ,וישעמבו ויתוכילהב ,יטיאו טקש שיא היה ונתוח .םייפואב ויה םינוש לבא

 זפחנ היה .ויתוכילה לכב ריהמו ץרמנ היה ,דוד-םהרבא 'ר ,אוה וליאו

 ,בוחרב שגפש םישנאה ינפב ללכ לכתסה אלו ,שרדמה-תיב לא וכרדב

 ."םימשבש ךיבא ןוצר תושעל יבצכ ץר הוה" :בותכה תא םייקל

 א'"רגה לש ושרדמ תיבל סנכנ םש הנליול רבע ,(1926) ו"פרת תנשב

 ובשיש "םישורפה תרשע" םשב ץובקה תא םש דסיו "זיולק-סנואג" --

 ,"רסומה תרות" תא ודמלו תותילטב םיפוטע םהשכ ,הלילו םמוי "זיולק"ב

 .א''רגה חסונב

 : רסומו הכלהב םירפס המכ םג רביח דוד םהרבא 'ר

 .ח"וא -- ךורע-ןחלוש תוכלה לע -- "ףנכה תיציצו -- ןיליפת רתכ"

 .רסומה תרות ינינע לע -- "םלוע ןובשח"

 ברה םע דחי) .א"רגה לש הרות ירבדמ םיטוקיל -- "והילא ירבד"

 .(הנליוב דיגמ כ"'חאו "הנימשואמ דיגמה" ,לפראפ

 ירחא עיגהו םייצאנה םיחצורה ינרופצמ לצנהל חילצה ,והילא ונב

 ,רלטוק ןורהא 'ר ברה לש ותבישיב דמל םש ,הקירמאל םיבר םידודנ
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 םירפס ינש רביח והילא 'ר .םיניוצמה םיכרבאה ןיב בשחנו ,דובקיילב

 : הכלהב

 ."הדימ דגנכ הדימ"ו "והילא חור"

 רייא ה"כ םויב ,היביאב לודגה חבטב ,האושב ופסנ החפשמה ינב לכ

 חצרנ ,שורפה ,דודדםהרבא 'ר ברה ,החפשמה יבאו ,(1942 יאמב 12)  ,ב"שת

 .הנליוב םיאמטה םיחצורה ידיב

 'ציבוריאמ השמ 'ר ברה

 לבק .קודרהבונב ןבואר 'ר ויבאל ,(1890) א"נרת תנשב דלונ השמ 'ר

 ךישמהו ץבול תבישיב םינש רפסמ דמל .וריעב םידמלמ לצא יתרוסמ ךונח

 ןיב היה השמ 'ר .'ץיברוה לזוי-ףסוי 'ר לש תמסרופמה הבישיב דומלל

 ותב תא השאל אשנ ,(1912) ב"ערת תנשב .םינייטצמה הבישיה ירוחב

 אל ךא ,םיסכנ לעבו םכח-דימלת ידוהי היהש 'ץיטלדמ לאומש 'ר לש

 םהירבד ךכב םייקו ,תורלדנסה -- ותוריעצ תונשמ ועוצקמב םג לזלז

 הדיחיה ותב העיגהשכ ."תונברה תא אנשו הכאלמה תא בוהא" :ל"זח לש

 רחביש השקבב ,לזוי-ףסוי 'ר קודרהבונ מ"רל לאומש 'ר הנפ ,הקרפל

 ,אתביתמה שאר לש ותעצה יפל .ןדמל ,הבישי רוחב ,ןתח ותב רובע

 .םירוחבה יריחבמ ,השמ 'ר לע רופה לפנ

 םלועה-תמחלמב ,םיסורה םילייחה תגיסנ תעב ,(1914) ד"ערת תנשב

 'ץבול תורייעה יבשות לש םהיתב ותיצהו םשוכר תא ודדש ,הנושארה

 תשמ 'רל .הב ובשיתהו היביאל זא ורבע ותחפשמ ינבו לאומש 'ר .'ץיטלדו

 .ריאמ ומשו ןב דלונ ותשאו

 אתמד ברה לש ותאיצי םע ,העור אלב ןאצכ זא הראשנ היביא ריעה

 ,(ול וארקש יפכ) ר'ציטאילד השמ 'ר .היסור יקמעמל ,יקסבוסוק קחצי 'ר

 .םיקסופו ס"שב יקב ,לודג םכח-דימלת היה .היביאב צ"ומו ןיידל רחבנ

 ךרבתנ ,תואל עדי אלש ןדקש היה .הרותב תוגהלו תוצח רחאל םוקל גהנ

 תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא" ןהכה ןרהא לש תובוטה תודמב

 הרוא להנ ,טעומב קפתסה ,םלוכל ערו חא היה ."הרותל ןברקמו תוירבה

 אל ךויחה ,והמ זגורו סעכ עדי אל ,ויתוכילהב טושפו וינע ;עונצ םייח
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 ברה םג .הרייעה יבשות לכ והוצירעהו והובביח ךכ םושמ ;וינפמ שמ

 ,והודבכ ןמלרפ באז 'ר ברה וירחאלו ,ארתאד ארמה ,סקצאש השמ 'ר

 ינידב םג .םיקסופבו דומלתב הקומעה ותעידי וכירעהו ויתועדב ובשחתה

 .תוטלחהבו םינוידב והופתיש תוירובצ-תויתד תולאשו תויוררוב ,הרות

 ןודאר ,היביא תובישיב דמלו ויבא יכרב לע ךנוחש ריאמ ודיחי ונב

 רימ תבישי םע חרב המחלמה תונשב .םינייטצמה םידמילהב חיה ,רימו

 .בערמו םירוסימ ,העומשה יפל ,תמ םש ,תיסורל

 םיחצורה י"ע םיגורהה ינושאר ןיב ויה ותשאו 'ץיבוריאמ השמ 'ר ברה

 ,א"שת באב העשת ,תבש םויב ,היביאב קיצנגילטניאת חבטב םיצענה

 .(1941 טסוגיאב 2)

 ..תומחלמ סיוא

 ןאבניילק א טנייה ןאראפ ,עדייז ןיימ ןגַאז טגעלפ ,ןגינעגראפ א"

 ןֶַא טסמוק ;ץירפ א יוו קָאדעראווַאנ ןייק ךיז וטסרַאפ ,סובָאטיוא ןא ןוא

 השעמ ,קירוצ טסרַאּפ ןוא גַאט ןייא ןיא ןקידיילרע ץלא טסנעק ,ירפ ץנאג

 קַאדעראווַאנ ןייק ןרַאפ ןטייצ עקילַאמא רעבָא .ערעשטעוו ףיוא םייהא ,ץירפ

 .ןעוועג טינ ןענייז תולגע-ילעב ןייק וליפא זא ,ןינע ןא ןעוועג זיא

 ,(רחשה תולעב) "סעקנאראזַאּפ" גַאטראפ ירפ ןייטשפיוא טגעלפ ןעמ

 -- ,"לֶאשַאּפ" ןוא ,ךרדל הדיצ לסיב א ,ןיליפת ןוא תילט םעד ןעמענ

 ןעמ ףראד ןיירא טַאטש ןיא רעטרעטאמראפ א ןעמוקעג .סופוצ קעווא

 ביוא ,ןעמ טייג ןעמעוו וצ אט ,טלעג טסַאק עמשטערק א ,ןעורפַא ךַאד דיו

 ...(?) םיבורק וצ טינ

 טקיש רענייא ,םיבורק עקיצראה אראס ,םיבורק ייא :םיבורק יד ןוא

 .בורק ןבילוצ ךיז טגָאלש ןעמ ,המחלמ א טושפ טרעוו'ס ,ןרעדנא םוצ

 ןייג סיוא ,סופוצ ןייג סיוא ,"סעקנאראזָאּפ" ןייטשפיוא סיוא :טנייה ןוא

 ןעק ןישאמ א סָאוו טֶא .המחלמ סיוא ,עקאט רקיע רעד ןוא ,םיבורק וצ

 ! ןטייצ סחישמ עקאט .ןָאטפיוא ץלא

 .י .ח
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 ד'''ה קורב םייח

 .1893 ראי ןיא שטבול ןיא ןריובעג

 -אב ,תובישי ןוא םירדח ןיא טנרעלעג

 רַאי ןיא .תונבר ףיוא הכימס ןעמוק

 -ליב רעכעלטלעוו וצ ןעמונעג ךיז 3

 טרופקנארפ ןייק ןרַאפעגפַא ןוא גנוה

 וצ טיירגעג ךיז טָאה רע וו ,ןיימ םא

 .לוש-ךיוה רעקיטרָאד א

 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 דנאלשטייד ןזָאלראפ טזומעג רע טַאה

 ,דנאלסור ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןוא

 -ספליה ןיא ןטַארטעגניירא זיא רע ּווו

 ןיא ענעטילעג המחלמ יד ראפ טעטימָאק

 טנגעג רעשטבול יד ןעמונראפ ןשטייד יד ןבָאה ,1915 ףוס ןעוו .קסנימ

 .בוילעסוו ןיא טעטימָאק-ספליה ןיא טעבראעג רע טַאה

 םענערַאוועג בורח ןיא טרעקעגקירוצ ךיז טַאה ןעמ ןעוו ,1917 רָאי ןיא

 טָאה ןוא שטבול ןיא טעטימַאק-ספליה םעד טריזינאגרַא רע טָאה ,לטעטש

 ןיא םינינע עכעלטפאשלעזעג עקירעביא יד טימ טריפעגנָא רעטעפש

 .א.א לוש-סקלַאפ ,קנאב-סקלַאפ .פֶאֶאק יד יוו ,לטעטש

 רעשטבול רעד ןופ רעציזרַאפ רעטלייוועג ,1930--1928 ןרָאי יד ןיא

 ,שטיוועינגענ ןוא שטיטאלעד ,שטילעראק ,שטבול ךעלטעטש יד טימ ,הלהק

 .ענימג רעד ןופ טאר םעד ןיא רעייטשרַאפ רעשידיי רעקיצנייא ךיוא

 ןופ דילגטימ ןוא "ָאּפַאקעי" ןופ ןצנערעפנַאק יד ףיוא טאגעלעד ןעוועג

 .םונעלפ
 ."תומוהמ ןוא תומחלמ ןופ תוברוח יד ףיוא" סקנפ ןופ

 .א''צרת ענליוו ,טילאש השמ רַאטקאדער
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 ינושמש .ט

 'צבולב ''אשידק-הרבח''

 ןויצל היואר ,'ץבול הרייעה םהב הכרבתהש םיבושחה תודסומה ןמ

 .תיתגלפמ יתלב התיה וז הרבחש הזב אוה דחוימה ."אשידק-הרבחה" דחוימ

 םינבר יונמ :ןוגכ ,םיבר םינינעב םחיניב םיגלופמ ויה 'ץבול ידוהי

 םירעוס םיחוכובו תובירמב אטבתה רבדה .המודכו ךונח ינינע ,םיטחושו

 ףא ,ומוקמ דקפנ "אשידק-הרבחב" ךא .םינוש םיסונכב וא תסנכה-תיבב

 ינינעב לפטל םאובב םתביאו םביר וחכש ,םהיניב םיכסכוסמ ויהש םישנא

 לוכי דחא לכ ,"אשידק-הרבח"ל תופרטצהל הלבגמ לכ התיה אל .הרבחה

 ,ן[כומ תויהל קר היה ךירצ ,הפקשה לדבה אלל היתורושל ףרטצהל היה

 תרימאל ,רטפנה תרהטל גואדל רקיעבו הרבחה ינינעב לפטל ,תע לכב

 .תמה תרובקלו "םילהת"

 הפסאל ,"אשידק-הרבחב" םידגואמה םירבחה ופסאתה הנשב תחא

 ישארה יאבגה תא םהיניב ורחב םיאבגה .רבזגהו םיאבגה ורחבנ הב ,תיללכ

 .הרבחה שאר-בשוי תהיה רשא

 היבוט 'ר ידוד תא ריכזהל יואר "אשידק-הרבח"ב םיליעפה ןיב

 אוה .שדחמ רחבנ הנש לכו םינש תורשע ךשמב ישארה יאבגה ,'ץיבלשמיש

 יבשות לכ ריכה אוה .רבד השענ אל ורושא ילב ,הפכב טלושה השעמל היה

 םיתעל .םירטפנה תרובק םוקמו ותמ יתמ ,ודלונ יתמ הפ-לע רכז ,הרייעה

 לש הרובק ךיראת וא ,הדיל ךיראת אדוול ידכ ,זוחמה תונוטלש וילא ונפ

 ולבק דימתו (זוחמה תלהנמ לש תומישרב אצמנ אל המ םושמ רשא) םדא

 .תיפוסכ ותעיבק

 ודיקפת ,תיללכה הפסאה ידי לע םירחבנהמ דחא היה הרבחה רבזג

 ; תואצוההו תוסנכהה וניוצ םיסקנפב .הרבחה תונובשח תא להנל היה

 םיפכ יקנ ,רשי ידוהיב ורחב ,אלא ,םלפודמ םיסקנפ להנמ היה אל רבזגה

 ,תובר םינש ךשמב היה הרבחה רבזג .ןומא וב ונתנ םלוכ רשא ,רפס עדויו

 ,(יקסבונורהא לביפ בר ןב קחצי יבר ב"ושה) טחוש רעד לציא 'ר ,ימח

 .תוירבה לע לבוקמו בל בוט ,ךרד רשי ,םינפ-תרדה לעב ידוהי
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 ."אשידק-הרבח"ת לע לטומ היה ,הרייעה ירטפנ תרובקב לופטה

 םיריחמה .תמה תרובק רובע ,החפשמהמ לבקל שיש םוכסה תא ועבק םיאבגה

 שוכרה יפל אלא ,תורבקה-תיבב םוקמה ךרע יפל אל ,םייביסרגורפ ויה

 םלוא ,םולשת ושרד אל ינע רטפנ תחפשממ .וישרויל שירוה רטפנהש

 ;ורובע םלוש אלש םוקמב רבקנ תמה םא ,החפשמל בשחנ דובכ תותיחפל

 תוירבה ורמאי אלש ידכ ,והשלכ םוכס םלשל ולדתשה ותחפשמ ינב

 .םניח םוקמ לבק רטפנהש

 ןובשחב םג והקל ךא ,וירחא שירוה רטפנהש שוכרה וכירעה םיאבגה

 רשא םדא רטפנה היה םא .םייחב ודועב ותוגהנתהו רטפנה לש ותוישיא

 ימדכ ריבס םוכס ובקנ ,רובצה יכרצל ופסכמ םרת ,הרבחה ייחב קלח לטנ

 תאז הלבק החפשמהו וכרע יפל ןימלעה-תיבב םוקמ ול וביצקה ,ותרובק

 אל ,ןצמק היה וייחב רשא ,םדא תחפשמל הל יוא םלוא .רוערע אלל

 םיאבגה ושרד זא ;ותלוכי יפכ םרת אל היכרצלו ,הרבחה ייחב ברועמ

 תדמב תוצפל ידכ ,ותרובק רובע הובג םוכס החפשמהמ הבר תושקונב

 ןבומ .םייחב ותויהב ודי ץפק רטפנהש םינשה לכ לע ,הלהקה תא המ

 ןמ דירות "אשידק-הרבחה'ש ידכ ,חקמה לע הדמע רטפנה תחפשמש

 חכותהל היה השק םלוא ,םיאבגה םע ןתמו-אשמל וסנכנ ךכ םשל .ריחמה

 תבכעתמ התיה ,הרובקה ימד הבוג לע ,הושח קמעל ועיגה אלש דעו

 -לכ הז ןורקיע לע ודיפקה םיאבגה .רפסמ םימיל ףא םיתעל ,תמה תיוולה

 ,םהיתובא לא ףסאהל םמוי עיגהבש וששח רשא ,הרייעב םידוהי ויהש דע ,ךכ

 ,תרחא ריעל םיתעל ורבע ןכל ,םישרויהמ "רועה תא" םיאבגה וטשפי

 .םריע יאבג ידיב ולפי אלש דבלבו ,תומל הברק םתעש יכ ושיגרהש העש

 םיעובק ןומימ תורוקמ םע ,יאמצע דסומ ןיעכ התיה "אשידק-הרבחה"

 .הרבחל הרסח אל םלועמ הטורפה .וביזכה אלש

 תודמע םג וספתו הרייעב םיבושחה םיתבה-ילעבמ םבורב ויה םיאבגה

 יכרצל הרבחה תוסנכהמ וביצקה ,םירחא תודסומב הלהקה ייחב תובושח

 .רפסה-תיבל תיפסכ הכימת :ןוגכ ,רובצה

 הדועסה ."אשידק-הרבחה" ירבח לכ רובע הדועס וכרע הנשב םעפ

 ולחה ,הדועסה ינפל רפסמ תועובשו םיאבגה דחא לש ותיבב הכרענ

 ונהנ רשא ,םהידלי םע םיבוסמה ואב הדועסל .תונכהב קוסעל םישנה
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 ; הפ-לכב ותשו ולכא םירבגהש דועב ,("םיבוט םירבד") ,המיגרת ירבדמ

 האטבתהש תורכש ;םתורכשב ףא "םיהלאה םלצ" תא ודבא אל ךא

 .שפנה תולעתהו הרמז ,דוקרב

 יאגרש עשוהי

 !רוכז

 -ורגופ לע יל רפוס יתודלי רחשמ

 היסורב תוידוהי תולהק לע וכרענש םימ

 -סילאיב ,הסידואב תוערפ -- ,תיראצה

 אמסיסה .תורחא םירעו בונישיק ,קוט

 'וּויַסָאר יאסאפס ווָאדישז יעב" :התיה

 ;("!היסור תא לצה ,םידוהיב הכה")

 היה אל ךא ,הנגהל ןגראתה ידוהי רעונ

 הזעה המטשמה םרז לע רובגל וחכב

 .הלשממה י"ע וכמתנש םיערופה לש

 ןיאו ,דחפו האנש לש הריואב ונלדג

 םוקמל ישפנ רשק ונשגרה אלש המית

 התיה אל תיראצה היסור .ונתדלוה

 .הבזעל ויה ונייוואמ לכו ,תדלומ ונרובע

 תרשל "הלודגה תוכזב" ונביוח ,תויחרזא תויוכז יללושמ ונייה יכ םא

 .םייוניעו םירורמ ידוהיה ליחה עבש וב ,יסורה אבצב

 סייגתהל אלש דבלב ,םפוגב םומ ומש םידוהי םיריעצש אלפ זיא

 : אבצל ואצי יליג ינבמש ינא רכוז .רבדה ליעוה דימת אל ךא ;אבצל

 חילצה רשא ,רמזילכה -- (סעקשַאמ) סקשומ ןבואר ,ןירפלה םוקילא

 .קבק ליתבש לש ונבו ליתבש יחא ,הקירמאל רגהל רתוי רחואמ

 הלליהו הגאדה הרייעב התבר ,הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפ רשאכ

 לש ולגד תחת ,תיסורה "תדלומ"ה לע ןגהל וארקנש םיסיוגמה לרוגל

 ידוהיה יעצמאל ץרמ הנשמב ונפ תובאה .יאלוקינ ,"הקשוטאב" ראצה

 םיתמה תורבק לע וחטתשה תוהמאהו ,םילהת תרימא -- תורודמ קודבה
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 םהיריקי רובע רשוי יצילמ ויהי םיתמהש הניחתב ,("םירבק ןסירעג")

 םחרי םשהש הקומע הנווכב וללפתה ,"ישימחו ינש" לכב ומצ .אבצב

 ,יצחו הנשכ ךשמנ בצמה ;ליעוה אלל לכה ךא .םייתסת המחלמהו םהילע

 .הרייעה תא ושבכ םינמרגהש דע

 טפנ וכפש ,תיבל-תיבמ םיקזוקה ורבע ,תרצעב"ינימשב ,תוכוסב

 רפסמב .הכורח המדא לש הטישב ,דימתכ ,םתגיסנב וטקנ םיסורה ;ותיצהו

 ותסה ימש תחת ,רפאה תומרע לע .תובהלב הלוכ הרייעה התלע תועש

 .םשוכר לכ ודבא רשא ,תוחפשמ תואמ וננוקו ובשי ,םירירגסה

 יכ ,תבזוכ החטבה ךות ,דימ התונפל ווצו הרייעל וסנכנ םינמרגה

 ,הרייעה ונבזע ."םכיתב תונבלו םקשלו רוזחל ולכות רפסמ םימי דועב"

 ונכפה .רפסמ םינש רובעכ ,המחלמה םות םע קר ונלכי הילא רוזחל ךא

 ופסנ תומלש תוחפשמ .םוקמל םוקממ  ונדדנו ("סעצנעשזעיב") םיטילפל

 .םתיבל בושל וכז אלו ,תולחמו בער ,תופיגממ

 ונכשמה ךא ,וניתב ונינב הבר העיגיב .רפסמ םינש ץקמ הרייעל ונרזח

 אלל ונילע ולוע דיבכה ינלופה לשממה  .תוימשיטנא תופידרמ לובסל

 .וניפמ םחלה תרכנ יכ דע ,םידבכ הכ םיסמ וליטהב ,םחר

 רגה ותורשפאב היהש ימ לכ .חונמ ןתנ אל הרייעה בוזעל ןוצרה

 -- לארשי-ץראל ףאו םירחא תומוקמו הניטנגרא ,הקירפא-םורד ,הקירמאל

 .תישפוח הילע התיהש דוע לכ

 רעונהמ קלח ."יללכה-ץולחה" לש ףינס ונלצא םקוה ,1924 תנשב

 יוכסה ללגב ויתורוש ודקפ םירחא ,ינויער ףחד ללגב העונתל ףרטצה

 -יפיטרס" עברא ונלבק .לארשי-ץראל (טקיפיטרס) הסינכ תרשא לבקל

 ,(יאגרש) 'ץיבשוביפ עשוהי ,קורב םהרבא :םירבחל ונקלח םתוא "םיטק

 םינשה תצורמב ורזח םינורחאה ינש ;הכודולוס הסדהו (עקשַאמ) השמ

 .האושב ופסנו הרייעל

 ירכוזב .יתרייע תא חוכשל לוכי יניא ,ופלח תובר הכ םינשש תורמל

 ,תינש םתוא הארא אל םלועלו םש יתראשה רשא ,יריקיו יבורק לכ תא

 .םד תתושו הווד יבלו עמד תוניעמ יניע תועבונ ,םתירכה ררוצהש ןויכ

 .יתודלי תנשמו תידוהיה יתעדות יתגפס םהמ םידמלמה תא רכוז ינא
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 נרעה תועש דע וגתא וננשו ורזח ,טפנ-תיששע לש לדה הרוא דיל

 נהרבא 'ר ,בקעי-עשוהי 'ר ,ןבואר 'ר ,והיעשי -לארשי 'ר :  תורחואמה

 וררוע ,תידוהיה תרוסמלו םעל הבהא וגנב תעטל וחילצה םה ;בקעי 'רו

 זכישממ ול תודוה רשא ,ידוהיה םעה לש ירסומ-יהולאה דועיל ונבל

 .תידוהיה המואה םייקתהל

 'תיבל תכלל יתבהא ;גחו תבש תולילב הרואהו החמשה ינא רכוז

 ימשב ארובה ינפל םחיש םכפשב ,םללפתהב םידוהיה יחא תוארל ,תסנכה

 יה ,תידיסח התיה אל הרייעהש תורמל ;הקומע הנווכבו הארי ,הח

 .תוקבדו החמש ,תורימזב תורישע תוליפתה

 ץיבובא ריאמ ברה -- הרייעה ברמ ,יתילע ינפל ,יתדירפב ינא רכזנ

 ייעמב שובל ,והזח לע דרויה הביש ןקז םע ,םינפ-תרדה לעב ידוהי ,ל"צז

 ;במב ויניע וציצה התחתמו ,םיבחר םיילוש תלעב ,הרוחש תעבגמו רוחש

 .םימחרו בל-בוט אלמ

 וא ,ל"ז הקטיא ימאו ל"ז םוחנ-ןמלז 'ר ,יבא תא חוכשל לוכי יניא

 תחפשמ -- ,ד"יה םהידליו ןמלקו םוחנ-ןמלז ,לבייפ-השמ ,ליתבש :יחא

 נאיבא יכ ,הווקת דימת יתחפיט יבלב .הנממ דירש רתונ אלש דע ,הטחשנ

 .ויריקי םע יח רשא ,םדא הכוז םהב ,רשואבו תחנב הכזאו לארשי-ץראל

 ווקנוח תועמדה ...יבל ץחומו םסרכמ רעצה .. .יתושי ףפוא בצע

 .,,יגורג

 וויתואב ירה ? חוכשל ללכב רתומ םאה ? םתוא חוכשל ינא לוכי םאה

 !! ! "רוכז" ווצה טרחנ שא

 !!!םיררוצל חלסא אלו רוכזא !ןורחאה ימוי דע רוכזא
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 יקסנימולוס היח

 ..יבלב םותח יתרייע רכז

 -תמחלמב ילע ורבע תושק םינש

 תואלת ,בער לש םינש .הינשה םלועה

 םותח 'ץבול יתרייע רכז ךא ,םינב לוכשו

 .יבל ירתסב אשינו

 תודג לע הנטק הרייע -- 'ץבול

 ויה היבשות בור .הטקשו הולש ,ןמיינה

 -ה לע ורמש רשא ,םימש"יארי םידוהי

 יוטיב ןתנ רקיעב ,הדיפקב תדהו תרוסמ

 .תבשו גח ימיב רבדל

 םישנה -- :הרייעב תבש ברע

 ,תולשבמו תוקנמ ,תוינתלעפו תודורט

 ,הכלמה-תבש ינפ שייבל אלש ידכ

 םהימעפ םימשו םתכאלמ םייסל םיזפחנ -- םירבגה .ןמזבו דובכב הלבקל

 .תבש דובכל רהטהל ץחרמה-תיבל

 הנבלה הפמה ;החמשו גח תריוא םיתבב ,תובוחרה וממד ברע םע

 תופצמ ,תועולק תולח .הזילע תבהלשב םיקלוד תורנו ןחלשה לע השורפ

 .םהילע ךרביו תסנכה-תיבמ בושיש תיבה-לעבל

 ,שפנ-ןובשח תושעל ,תסנכה-תיבל וכלה םיבשותה -- :תנשה-שאר

 הנשהשו וימחר ירעש חתפי רשא ,םימשבש םהיהלא ינפל תוצרתהל

 .הכרב תנש היהת ,השדחה

 הנווכבו ,תסנכה-תיבל םוק ומיכשה הרייעה ידוהי -- | : םירופכה"םוי

 ,םוי דועבמ ,ודיוצ םידליה .םימשבש םהיבא ינפל ,םחיש םיכפוש הקומע

 דומעל ,תסנכה-תיבל וצרו יאשחב םהיתוחורא ולכ םה ךא ,ןוזמ תוליבחב

 .השודקה תריואמ והשמ גופסלו הליפתה תעשב םירוהה דיל

 םישנה ,תיבה ינב ולחה ,גחה ינפל רפסמ תועובש -- :חספהיגח
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 ואצוה תואסכהו תונחלשה ,ידוסי קּורמו ףוצרק ךרענ .גחל תונכהב ,רקיעב

 ,הלילח ,אמטת אמש ששחמו הפשפש הפצרה ,ןיחתורב ופטשנו תיבה זמ

 ,תיבבש הברה הנוכתה ,לודג גח הז היה םידליה רובע .שק רזופ ,ץמחב

 ןיאש האנה םהל םרג ,חבטמב הנטק הניפב הליכאהו שקה לע הנישה

 תוניפהמ ונילא ץרוק חספה יכ ,םידליה ,ונל היה המדנ .םילמב הראתל

 ,חור רצוקב רדסה לילל וניכח ;היפיצ יאלמ ונא אושל אל יכ ,ונחיטבמו

 : םימענמ ולוכ היה גחה .הדרחב הלוהמ החמשב איבנה והילא לש "ואוב''לו

 תדחוימ ,תיגיגח הריואו םיזוגא יקחשמ ,םיברע םימעטמ ,םישדח םידגב

 בולבלה ,םירופצה ץויצ ,המימחה שמשה ,עבטה תושדחתה ףא .הנימב

 .הבר החמש ונבל ואלמ ,םיחרפה חוחינ ,החירפהו

 ,קושה רככב תויונח ילעב םקלחב .םירחוס ויה םיבשותה תיברמ

 ורכמו ןתשפ יערזו יביס רקיעב ונק ,הביבסה ירפכב רוחסל ואצי םירחא

 וילא ,קושה םוי ךרענ ישילש םויב .םירורפגו ןובס ,הירטנלג ינימ-לכ

 .חמוצהמו יחהמ תיאלקח תרצות םאיבהב ,הביבסה ירפכ לכמ םירכא ועיגה

 ושפיחש םינוונח ויה .םהיתויונח רוגסל םידוהיה לע היה ןושאר םויב

 תונחה דיל ודמע ?ושע המ .םהילע יופכה החונמה םויב םג ,ןוידפ

 דמוע החפשמה ינבמ דחאשכ ,המינפ והוחירבה חוקל ןמדזהשמו הרוגסה

 תונחה תא ולענ ,םוקמב רטוש רבעשכ ,םיתעל ;ץוחב "רמשמה" לע

 ."םעז רובעי" דע ,הכותב ויהש םישנאה תא ואלכו

 ידכ ,םתיפמ וכסח םיינעה ףא ,ריעצה רודה ךונחל הבר הגאד התיה

 תא ודקפי םהידליש התיה םירוהה בל תאשמ .דומלל םהידלי חולשל

 םיריעצ ויה .ןישזולוו תבישיו רימ תבישי ,הביבסבש תולודגה תובישיה

 .םירומל שרדמ-יתב יחתפל רחשל הנליול ועסנש

 גוחבו האירק יברעב ,רעונה תועונתב ולהנתה םיליעפ הרבח ייח

 ריל ךלמה" תא ינא תרכוז) םיידוהי תוזחמ רקיעב הלעהש יטמרדה

 ולע םשמו תורשכהל ואצי םיבר םיריעצ .("המותיה היסח" תאו "ידוהיה

 .לארשי-ץראל

 לש דוסיה ינבאמ ויה ,ותרצב םדאל רוזעל תונוכנהו תידדהה הרזעה

 םיינעה לכו ,םיחרוא לבקל םיחותפ ויה םיתבה .הרייעב תידוהיה הלהקה
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 .םנחלש לע דועסל ,םיתבה-ילעב י'"ע ונמזוה ,שרדמה-תיבל ועיגהש

 רזחל הרייעה ישנאמ םיבדנתמ ואצי ,ףסכל הינע החפשמ הקקדזהשכ

 .תקקזנה החפשמה רובע תומורת ףוסאלו םיתבה-יחתפ לע

 ךב ,תורודה תרוסמ לע םידוהי ויח ךב ,הנטקה יתרייע -- 'ץבול

 .ודחכנו תרוכה םהילע דריש דע ,ולעפו ובהא ךב ,דיתעל תווקת וחפיט

 .ונייחמ הקחמנו םימלועל המלענ ,דוע הנניא 'ץבול תידוהיה יתרייע

 .לארשי ןיא רעשטבול טימ ,עקירפא .ד ןופ שטיוועלעקנאי עשטיא
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 'ץיבוניצ השמ

 זדול ד''בא ,לזיימ םייח-והילא יב ןואגה

 'צבולל ותקיזו

 ןילופו היסור ינבר ןיב םיעודיה דחא היה לזיימ םייח-והילא 'ר ןואגה

 םיגיהנמה לכ ןיבמ ,ןנחלא-קחצי 'ר לודגה ןואגה ירחא ינש ,19-ה האמב

 .וייחב דוע וביבס ומקרנ תודגאו ,םיירובצהו םייתדה

 לע לארשיב ומש ארקנו א"פקת תנשב ,(הנליו ךלפ) קודורוהב דלונ

 ןואגה ש"ע ,םייח -- ,הנליומ א"רגה ש"ע ,והילא :אטיל ינואג ינש םש

 -לעב ,השמ 'ר ויבא .איהה הנשב רטפנש ןישזולוו תבישי דסיימ ,םייח יבר

 לע תמוה) וניזורמ לארשי 'ר שודקל יעיבש רוד ,היה דימא ינרות תיב

 רביירג רזעילא 'ר תב התיה ומא .(1659 -- כ"ת הנשה שאר ,םשה-שודיק

 ."רזעילא 'רד תנשמ" לעב ,םינולסמ

 ןילראק ד"בא ,ןיכורב בקעי 'ר ןואגה .קסניפמ השא אשנ וימי ביבאב

 תורוהל ,הכימס ראות ול ןתנו ונקנק לע ההת ,("בקעי תונכשמ" לעב)

 הלע אל קסניפמ גוויזה .תודהיה ימשב רואמ תויהל ,ודיתע וב הזחו ןודלו

 תא םש אשנו ,לזיימ םוחנ 'ר ויחאל ,'ץבולל עיגהו ותשאמ שרגתה ,הפי

 .השאל ויחא תב

 ,ימוקמה שרדמה-תיבבש הרותה להאב ףפותסמ ,'ץבולב אצמנ המ-ןמז

 לאומש 'ר ןבדנהו ןדמלה לש ותצע יפל .םיריעצ םיכרבא תרובח םע דחי

 עדיב םש תולעתהל ,ןישזולוול עסונ ,ומע החפשמ בורק היהש רטשקאב

 ןכ ;אתמד מ"רו ד"בא ,קחצי 'ר ןואגה תא ריכהל קיפסה אוה .ינרותה

 דירפ קחצי רזעילא 'ר ןואגה ,שדחה ישארה מ"רה ידי לע םימ קצי

 -ילתפנ 'ר ,הנשמה מ"רהו ,(קחצי 'ר ןואגה ונתוח לש תונברה אסכ שריש)

 הבישי םע הזע תודידיב ושפנ הרשקנ זא ינמ ;ב"יצנה ,ןילרב הדוהידיבצ

 .וייח ימי לכל ,וז הלודג

 ;ותדלוה תרייע ,קודורוה תונברב המ ןמז שמש ,לזיימ םייחדוהילא 'ר

 ידיחימ זא היהש הזב ןכו ,תוקדצבו תודמב ,הרותב ןואגכ וינפל ךלה ומש

 ,ןישטרד תורייעב ד"בא-ברל םג לבקתנ .תיסורה הפשב טלשש םינברה
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 --א"כרת -- הנדורג ךלפ) ,ינשזורפו ,(א"כרת--ג"ירת -- הנדורג ךלפ)

 דסי .ללכל ושפנ תוריסמב םש טלבתה ,ערילוחה תפיגמ ימיב .(ז"כרת

 וטעמו הפיגמה םש הרצענ ויצמאמל תודוה ,הביבסה לכל םילוח-תיב

 .היללח

 תיכלפ ריע ,ה'זמול לש תונברה אסכ לע בשי ,ד"לרת--ז"כרת םינשב

 לבוקמו ביבח היה .הלהקה יגוח לכ לע בבחתנ ןאכ .תיאסרגנוקה ןילופב

 םידיקפהו ךלפה רש ינפל אב היהו הנידמה תפש עדי יכ ,תונוטלשה לע םג

 ,אבצל םיארקנ םידוהי ידמ רתויש אצמו קדב ,וז ריעל ואובב .םיריכבה

 םימיה לש קוחה יפל) לבור תואמ עבראב םמצע תודפל ףסכ םהל ןיא יכ

 ררחתשהל ,אבצל םיאורקל הרזעש "םייובש ןוידפ" תפוק דסי ןכל ;(םהה

 .ךלמה תדובעמ

 ןואגה היה ,(1912) ב"ערת תנשב ותריטפ םוי דעו ד"לרת תנשמ

 הינשה ריעה ,'זדול ריעב (ימשרו יתד) ד"בא בר ,לזיימ םייח-והילא 'ר

 ייחח לכ תא ףיקה ותלועפ חטש .יסורה ןוטלשה תחת ,ןילופב הלדוגב

 תיתישעת ריעב ,תושרה יפלכ תונלדתשהו דסחהו הרותה תודסומ ,תדה

 ינומה לש ילכלכהת םבצמ תבטהב םג ליעפ היה ;הל הצוחמו וז הלודג

 יתבמ םידוהיה םילעופה ילגר וקחדנשכ .תאזה ריעל ורהנש םידוהי

 םינתשרחה לע תישיא העפשה ידי-לע ,םיבר םיצמאמ השע ,'זדולב תשורחה*

 תשורח-תיב חתפ ףא ,הלא םילשונמ םידוהי תבוטל תושעל ,םידוהיה

 .םיגיראה תיישעתב םידוהיה םילעופה תקסעהל ,דחוימ

 הלהקה ינינע לכ תא וידיב זכיר ;שפנו בלב רובצל רוסמ היה

 ידוהי םילוח-תיב ,םינקז-בשומ ,םימותי-תיב :ונבנ ותמזויב .הלודגה

 םיפלא .םיכרצנל רוזעל ידכ ,טובעב ןכשמ ותיב ילכ לכ .''הרות-דומלת"ו

 רזע .ותרזע לבקל ,ןילופ ירע לכמ םידוהי ורהנ 'זדוללו ודי לע ורזענ

 ופסאנש לבור םייפלא ריבעהו (1899 תנשב) 'ץבול יפרשנל םג הברה

 םתוא דירטהש ףא לע ,םינפ ול ואשנ תונוטלשה .םתבוטל תימינפ תיבגמב

 שמש ומצעב ;אטיל תובישי יחילשל דעו תיב היה ותיב .ויתויולדתשהב

 תיפסכ המורת חלש הנשב הנש ידמו ,ןישזולוו תבישי לש דובכ השרומ

 לכב ףתתשהו בר ץרמב דבע ,םיעשתה תונש דע .המויק תחטבהל ,הנוגה

 -סרטפ הריבה ריעב םינלדתשו םינבר תופסאל ארקנ .ידוהיה ללכה ינינע
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 בטימ וזכרתה ןהב ,תופסאה יפתתשמ לכל החנמ וק ושמש וירבדו ,גרוב

 .הלוכ תיסורה תודהיבש רובצ ינקסעו םינלדתש ,םינואג-םינבר ,םישיאה

 םוחתב יוניש לכ 'זדולב גיהנהל ןתנ אלו תדה ייח רמשמ לע דמע

 .םימעה יגהנמ יוקיחמ עבונה ,תדה

 תוריסמו תוברה ויתוקדצ ,םיינעל ותבהא ,עצבל ותאנשל תודוה

 םידיסחה יניעב היה שודק .םיגוחה לכב דובכ ול ושחר -- ויתועדל תישפנ

 ןומהה לע ץרענו ביבח ,ןילופ לש םיידיסחה םיר"ומדאה לע ףאו 'זדול לש

 אטיל ינואג לע היה דבוכמ .קדצהו רשויה ,תמאה למס וב ואר ;ידוהיה

 קוזח םושמ וב שיש ןינע וא ,ירובצ רבד לכב ;םהלשמ דחא וב וארש

 תבשק ןזוא וטה וירבדל ; םייח-והילא 'ר יא'זדולה ןואגב םיכלמנ ויה ,תדה

 .היסורו ןילופ תולובגל ץוחמ םג ,לודג היה ומשו םיגוחה לכב

 לארשי ינומה וילע ולבאתה ,לזיימ םייח-והילא 'ר ןואגה רטפנשכ

 לש קסעה-יתב וליפא ,ותיוול םויב 'זדולב זרכוה יללכ ןותבש .םימותיכ

 .שיא ףלא האמל דע עיגה םיוולמה רפסמ .היוולהה תועשב ורגסנ םירצונה

 תורייעו השראו ינבר םהיניב ,םיעודי םינברו םיר"ומדא וכלה ןוראה ירחא

 .הביבסה לכ

 םדא לש ורכזל ,םילודג הכרעה ירמאמ הסיפדה תידוהיה תונותעה

 היסור תודהי הדבא ,םייח-והילא 'ר לש ותומב יכ ,ושיגדהו הז אלפומ

 היהש םכח-"דימלת ,הינב יבוטמ דחא הדבא הלוכ תודהיהו ,הטינרבק תא

 םיבורמ םידפסה .וימחר ןומהב בוטו ךר בל לעב ,ויתועדב לזרבכ השק

 .ותריטפ םע ,לארשי תורייע תואמב ומייקתה

 וייח תפוקתמ והוריכה הדעה ינקז ,'ץבול תרייעב לבאה היה בר

 לש ודפסה תועשב .ל"נה םתראפת שיא היה ןאכו אצמנ ןאכ ;םתרייעב

 ,הרייעה ידוהי לכ ,'ץבולב ןשיה שרדמה-תיבב וסנכתה ,הז לודג םדא

 ברה ןכו ץיבובא ריאמ ר"'גה ,ימוקמה ד"באה והודיפסה ; לודג דע ןטקמ

 ; ץבול דילי) קודרהבונ תבישי שאר ,'ץיבולאומש רתלא-לאפר 'ר ןואגה

 םייח-והילא 'ר ימיב ,תינרותה 'ץבול לש ףונהו עקרה וראית םהירבדב

 םימסרופמ םישיא דועו ןילוו שיא -- ןתנוהי 'ר ,רטשקאב לאומש 'ר ,לזיימ

 .'ץבול הרייעב היה ,ינחורה םלודג םוקמ וא ,םתסירעש
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 .לארשי ןיא רעשטבול טימ ,עקירפא .ד ןופ שטיוועלעקנאי לרעב

 .הז לודג דמעמב

 ףתתשהל ,רימל דחוימ ןפואב ואב 'ץבול ידוהי לש םתיצחמכ .אתמד
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 מ"רו ד"בא ,יאמק ךורב-והילא 'ר ןואגה ידי לע ,'ץבולל הכומסה רימ

 תרייעב הלודגה הבישיב ,רמ דפסמ ךרענ הריטפל םישולשה םויב
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 קורב םהרבא

 םלוע-תומחלמ יתש ןיב

 ומדקתה ,הנושארה םלועה-תמחלמב

 תנשב רבכ ;המוצע תוריהמב םינמרגה

 הצצפהב .'ץבול תביבסל ועיגה 5

 קלחו םישנא רפסמ השק ועצפנו וגרהנ

 אבצה .ףרשנו סרהנ הרייעה לש לודג

 קחרתהל םיבשותה לע דקפ ינמרגה

 -םשמ רפסמ .הרייעהמ מ"ק 14 תוחפל

 -וביל תחפשמו יתחפשמ םכותב ,תוח

 בוליס דיל רפכב ורדתסה ,םלצה ,'ץיב

 ויה רשא ,םיבשותה .הקבודרוג םשב

 ,רתוי םיקחורמ תומוקמב םיבורק םהל

 ,רקפה ראשנ שוכרה לכ ;םהילא ורבע

 ןידע אבצה) אבצה םירחה םיסוסה תאו ותרבעהל הרובחת התיה אל יכ

 תדובעל וסיוג ,דואמ ריעצ ליגמ ףא ,םירבגה .(םויה ומכ ןכוממ היה אל

 לודג רוסחמ ליחתה טאל טאל .הביבסב תיתמחלמ הינבו תוריפחל ,היפכ

 .שובלב רומגו רכוס ,חלמ ,םחלמ לחה ,םיכרצמה לכב

 תוחלשמ ;הרייעל רוזחל תורשפא הנתנ ,קשנה תתיבש םע ,1917"ב

 םיתב קרו דוסיה דע סורה והואצמ ,םוקמה תא תוארל ואצי רשא ,תונוש

 תרייעל רוזחל זע היה םנוצר רשא ,םיבשות .ןוקיתל ויה םייואר םידדוב

 תא ליחתהל וסנו רוזחל ולחה ,שרגמה רקיעב ,לדה םשוכרלו םתדלומ

 .שדחמ םייחה

 ומקמתה וב ,"הנימגה' ןינב היה ,בוט בצמב ראשנש םינינבה דחא

 ,סרהנ אל רשא ,ינשה ןינבה .ועיגהש תונושארה תוחפשמה הרשע-הנומש

 תודסומה וזכרתה וב .םינבל יוגב ףתרמו תומוק יתש לש ןינב ,ונתיב היה

 .םמיקהל וליחתה רשא ,רובצה תודסומ ינצינו תסנכה-תיב ,רפסה-תיב :ומכ

 .םייזכרמ םיידוהי תודסומ תועצמאב ,הרזע עיגהל הליחתה תירבה-תוצראמ
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 לבא ,םישק ויה םיאנתה .םלולסמל טא טא וסנכנ םירזוחה לש םייחה

 םיאנתב ,המחלמ ןמזב ,תיב אלל םידודנב םינש רפסמ ורבע רשא ,םישנאה

 לע ,למעו הדובע ידי לע ,רבגתהלו בצמה םע םילשהל ולדתשה ,םימויא

 ורכח ,תויונח וחתפ :םדוקה םקוסיעמ וסנרפתה םיבשותה בור .הקוצמה

 חרייעב ויה .תואנדס וחתפ הכאלמ-ילעב ,הניבג תישעתל תובלחמו ירפ ינג

 ; םיסוס ירחוס רפסמ ףאו םיחחפ ,םירפת ,םיחפנ ,םיבצק ,םירלדנס ,םיטיח

 ויהש ולא ףא ,תוחפ וסרהנ םירפכה) הביבסב רשא םירפכל ועסנ םיבר

 תונוש תורוחס םיירפכל ורכמו ('ץבולמ תוחפ הברה ועגפנ ,תיזחל םיבורק

 ומייקתה םיבשות רפסמ .ןתשפו םיטוטרמס טרפב ,םתרצות םהמ ונקו

 .םילבח תישעמ
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 .ינמרגה שוביכה ןמזב ,1916 תנשב הייפכ תודובע

 חתפנ םרט ןמיינה לע רבעמהש ןויכ ,חתפתה אל ןידע םיצעה רחסמ

 הברא הנכסה .תיזחה ךרואל ורזופ רשא ,םישקומ םינומט ויה םיכרדבו

 .הביבסה יכרדב דעצ לכ םע
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 ןכדומכ ,"טניוזד"הו "ַאפַאקעי"מ הרזע 'ץבול יבשותל עיגהל הליחתה

 המחלמה ימותיל הגאדה תא .הקירמאב םיבורקמ הרזע עיגהל הליחתה

 ונכוש םהב ,םימותידיתב םירעב התנב רשא ,''ִאּפאקעי" הילע הלבק

 םכותבו ןגראתהל וליחתה תוידוהיה תולהקה .הביבסה תורייעמ םג םימותיה

 הרזעל הפוק -- "עסאק םידסח-תלימג" ומכ תודסומ ומקוה .'ץבול םג

 תמקהל ,תוסירהה םוקישל ,הינבל ,תיבר אלל תואולה הנתנ רשא ,תידדה

 ."ָאּפֶאקעי" תרזעב אב קנבל ףסכה רקיע .'דכו הכאלמ-יתב

 הרייעב ויה 1922 תנשבש דע ,לדגו ךלה םידוהיה םיבשותה רפסמ

 ,הסנרפל רקיעב הרייעה ישנא וגאד הינבה תפוקתב .םידוהי ףלאל לעמ

 יישק תורמל לבא ."המדא-יחופתו םחל לש היגולוכיספ" ךכל ונארק

 לש תוברתה ייחל גואדל הליחתה רשא ,םיריעצ תצובק האצמנ הפוקתה

 -תריכמ ןהיניב ,תוגצה המכ גיצהש יטמרד גוחו הירפס הנגראתה .בושיה

 ויה רשא ,היח-הנחו אריפש לאומש רקיעב ויה הז גוחב םיליעפה .ףסוי

 לש םיחטשה לכב ,איהה הפוקתב םיליעפה .קחשמל ןורשכב םיננוחמ

 קחצי ,'ץיבומילש קחצי ,קבק בד ,םייח יחא :ויה ,תירובצה תוליעפה

 -ינגנ היח ,יקסנישטסוא םייח-םהרבא ,ןיול היתבו בייל-םייח ,'ץיבוקרב

 לריצ ,הכודולוס קחצי ,'ץיבומילש השמ  ,'ץיבומילש השוקו לאוי  ,יקציב

 .דועו רנייו לטיגו בד ,ןוסריאמ

 -ץראל הילע לש םידדוב םירקמ ויה הנושארה םלועה-תמחלמל דע

 התיה הריגהה רקיע ;טולקשו יקסנבולז תוחפשמ םהיניב .'ץבולמ לארשו

 -ץראל הילעה ןינעב םידוהיה סחי תא התניש רופלב תרהצה .הקירמאל

 אלו ,הפוריא תודהי תולהק לכב רבע תימואל תוררועתה לש לג .לארשי

 רשא ,"ץולחה" תעונת לע תועידי ונילא ועיגה .ונלש הרייעה לע חספ

 "ץולחה" יפינס ומקוה ןילופב ;היסורב תולודגה םירעב רקיעב המקוה

 ."ץולחה" לש תיזוחמה הצעומה הנגראתה הנליוב .תונטקה תורייעב םג

 הצעומהו השראוב זכרמה םע רשק רצונו 'ץבולב "ץולחה" ףינס םקוה

 ,"ןויצד-ילעופ" ומכ תוגלפמ ןגראתהל וליחתה ןכ-ומכ .הנליוב תיזוחמה

 .םיפסכ ףוסיאב ולחה י''אפקו לארשיל-תמיקה-ןרקה .יחרזמהו "ןויצדיריעצ"

 ,תיטסינומוקה העונתהמ םסקוה םיקיבשלובה ןוטלש ןמזב רשא ,רעונה

 .תוינויצ תועונתב ןגראתהלו הנממ קחרתהל ליחתה
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 היחתה תעונתל הדהאב וסחיתה ,םירגובמה הרייעה יבשות םג

 ,ונא םג .י"אפקלו ל"קקל ףסכ םיגחב ומרת תסנכה-יתבב ;תימואלה

 .תוליעפל ונסנכנ ,ליעל יתרכזהש הצובקהמ םיריעצ רתוי ונייה רשא

 ,ץיבומייח בקעי | ,'ץיבומילש םוחנ :ח"חהמ תבכרומ התיה ונתצובק

 ,ץיבשוביפ בקעי-לאומש | ,'ץיבשוביפ לפמיג-םייח | ,הכודולוס הקשומ

 לאומש"םייח ,'ץיבוביל ןבואר | ,'ץיבשוביפ םהרבא ,'ץיבשוביפ עשוהי

 ,י(ץיבשוביפ לבייל-לאומש ,ןיול הביל ,'ץיבלשמיש ההלב ,הסדה ,'ץיבימסק

 .םיריעצ רפסמ דועו ינא ,לחר יתוחא

 -תיב לש םישנה תרזעב ומייקתה "ץולחה'" לש תושיגפהו תופסאה

 רזע רקיעב ,קדורגובונב "ץולחה" ףינסמ ונלבק תינוגרא הרזע .תסנכה

 ילא-השמ 'חה ונל רזע ץילרקב "ץולחה" ףינסמ .יקסניזטרק 'חה ונל

 םעטמ .ופינסב ירקיעה ליעפהו תטיסרבינואב טנדוטס היה רשא ,רטסוש

 לע הצרה רשא ,רבוקנב ףסוי 'חה ונלצא רקיב הנליוב תיזוחמה הצעומה

 האיצי לע בושחל ונלחתה .ונתלועפב ונתוא ךירדהו העונתה תויעב

 יצובקל םירבחה תא חולשל םוקמב .לארשי-ץראל תולעל ידכ ,הרשכהל

 הרשכה תצובק ןגראלו רגתאה תא לבקל ונטלחה ,םירחא תומוקמב הרשכה

 ירטופ" הארקנ רשא הזוחאב ,'ץבולל בורק םוקמ ונאצמ .םוקמה תברקב

 .הישעתל םיצע תביטחב םש ונדבע .הביילוקינ דיל ,"ידורב

 םיפינסה םע ונרשקתה ןכל ,ונמצע תוחכב ןגראתהל ונחלצה אל

 ואצי 'ץבולמ .םקוה ץובקהו םירבח רפסמ חלש ףינס לכ ; ץילרקו היביאב

 .ינאו ןהכ בד ,'ץיבשוביפ הקטלז ,הסדה ,קינרברס בקעי :םירבחה

 ונל ביצקה זכרמה ; לארשי-ץראל הילעב לפטל ונלחתה ,ןמזה ותואב

 :ויה 'ץבולמ זא ולעש םינושארה .םיטקיפיטרס רפסמ הביבסב םיפינסלו

 ולע ינש בלשב .הסדהו הכודולוס הקשומ ,'ץיבלשמיש ההלב ,לחר יתוחא

 תודובעב ונדבע ונתילעל דע .ינאו 'ץיבשוביפ עשוהי ,קינרברס בקעי

 ועצוב תודובעה .ףינסה תפוקל ונסנכה ונתדובעמ הסנכהה תאו תונוש

 .אנד תמדקמ םילעופ ונייה וליאכ ,הבוט הרוצב

 ואר הכאלמה-ילעב ,חתפתה רחסמה .הרייעב םייחה ורפתשה םיתניב

 הכודולס הקשומ ;רבשמה לע תועידי עיגהל וליחתה ץראהמ .םלמעב הכרב
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 ומשרנ רשא ,םידמעומה .הרייעל הבזכאה האב םמיעו 'ץבולל ורזח הסדהו

 הרייעב ףינסה .םיבוטו םיטקש רתוי םימיל וכיחו תולעל ורהמ אל ,הילעל

 .בר ןמזל אל יכ םא ,הדרי רעונה ןיב ותעפשהו שלחנ

 .ףינסה תבוטל התיה הסנכהה .הניעט תדובעב ''צולתה" ירבח תצובק

 סהרבא ,לגציש רדנס ,'ציבובייל ןבואר ,ןלבקה ,'ץיבודידי הקסוי : לאמשל ןימימ

 .'ציבימסק לאומש-םייח ,י'ציבלומש בקעי ,קינרברס בקעי ,קורב

 םינושארה םילועה עיגהל בוש וליחתה ,דורח-ןיע ץובקב ץראב יתויהב

 הקבר ,יקסבונורהא רזעילאו הקבר ,ינושמש היבוט םכותב ,הקספהה ירחא

 .םירחאו ןוזננוס

 ,רעונ הב לדג םיתניב .ונתרייעמ תולעל וחילצה טעמ ךכ לכש לבח

 ,וצראל תולעל ונממ ענמנ ךא ,לארשי-ץראו םעה תבהא חורב ךנחתה רשא

 תודהי םע דחי ותומ אצמו ,טדנמה תלשממ לש הילעב תולבגהה ללגב

 .שעמבו חורב הרישעה ,הפוריא



 ינועמש .ט

 הרייעב ןזח

 .םידוהי תוחפשמ תואמ שולש לעמ לכה ךס ,'ץבול התיה הנטק הרייע

 ,םיגחו תותבש ימיב םיללפתמ ומה רשא ,תסנכ-יתב השולש תב ויה םנמא

 די הגישה אל עובק ןזח קיזחהל ,לבא ,ןינמה היה רסח אל לוח ימיב ףא

 רשא ,םיתבה ילעב ןיבמ ,םיימוקמ הליפת-ילעבב וקפתסה ןכל .םיבשותה

 ויה ולא הליפת-ילעב .רכש לבקל תנמ לע אלש הביתה-ינפל םירבוע ויה

 הליפתה"ילעב ןיב םיטלובה .הברע התיה םתליפתו ,האנ לוקב םיגנוחמ

 ,יקסבולוקוס בייל 'ר ,בייל לאומש 'ר ,'ץיבלשמיש היבוט 'ר ידוד :ויה

 ריעמ ,רכשב הליפת-לעב ואיבה םימעפל .טשקב קחצי 'רו ןוזננוס השמ 'ר

 .בוט-םויל לוח ןיב לידבהלו הליפתה ןווגל ידכ קר הזו ,הכומס

 היה ךירצ רשא ,ןזח בורל ,דדונ ןזח הרייעה תא דקפ םעפב םעפ ידמ

 אלל השפוח לבקמ היה אוה ;ךכ םשל הינודנה ול הרסחו ותב תא אישהל

 ךרועו הביתה ינפל רבוע ,הרייעל הרייעמ דדונ ,ותנוהכ םוקממ םולשת

 הזכ ןזח .הטורפל הטורפ ףוסאלו ךוסחל ידכ ,תסנכה-יתבב םיטרצנוק

 הנופ היה .שארמ העדוה ילבו ,בירעמל החנמ ןיב ,בורל הרייעל עיגמ היה

 לצא לכואו הניל ול ורדס רשא ,םיאבגה םע םירבדב אב םש תסנכה-תיבל

 .םיתבה-ילעב

 ללפתמ היה בורל ;הליפתה רובע םולשת םיעבוק ויה אל הזכ ןזחל

 דחא תיוולב אצוי היה ןושאר םויבו ,"ףסומ"ו "תבשדתלבק" תליפתב

 תבדנכ ןתנ םיבשותהמ דחא לכ .םיחתפה לע וידחי רזחל ,םיתבה ילעבמ

 םשור רוציל לדתשה ןכל ,םיללפתמה דסחב יולת אוהש עדי ןזחה .ובל

 ודרי זא ,וב וסאמ םיללפתמה רשא ןזחל ול יואו .םהיניעב ןח אוצמלו בוט

 .וייחל

 תליפת ללפתה חרוא ןזח רשאכ ,חספה גחב עראש הרקמ יל רוכז

 האצמ אל המ םושמ ןזחה תליפת .(גחו גח לכל דחוימ  ןוגינה) "ףסומ"

 רמוא ורמג רשא ,םיריעצה ןמ ,הצובק הנגראתה ,םיללפתמה יניעב ןח

 להקהש ןמזב ,דואמ טושפ ? רבדה השעי דציכ ."םיספה" ןמ ותוא דירוהל
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 ךישממ להקה יכ ,ץמאמהמ העמק שפנהל ןזחל ןמז שי ,ונוגינב ןזחל רזוע

 הלחתהב .םיארונה םימיה לש ןוגינל הצובקה הרבע זאו ,לחה וב ןוגינה תא

 םיללפתמה וותהש ןוגינה יפל ,ללפתהל ךישמהו ןינעה תא ןזחה ספת אל

 וליחתה םינורחאה םילספסב ,ידמ רחואמ רבכ היה שחרתמה לע דמעשכ

 השובהמ ץוח יכ ,תועמד וגלז שממ ןזחה יניעמו ,"רעדנעטשה" לע קופדל

 ואר .גישהל הווקש תוטורפה טעמ תא חפקל אוה לולע ירה ,ול ומרגש

 ול ומרג םה יכו ,"בוטה םעטה" לובג תא ורבע יכ ,ותוא ולישכהש הלא

 ,ול ומרגש לוועה לע ותוצפל ידכ ,םויה תרחמל ,ןכל ,שפנ תמגעו השוב

 לידגה דחא לכ .םיחתפה לע ורבעו םיתבה-לעב יבושחמ םיינש ותא ואצי

 .ורכשב אצי ודספהו ותמורת תא

 'ץיבלביק בקעי-לאומש

 הרייעהמ הדירפה

 -שותמו יתרייעמ הדירפה תונורכז

 םיריהב ,םיזע םיעבצב יבלב םייח ,היב

 .םיננערו

 ץיק יהלשב ,םח םוי ינא רכוז

 תדידמב ,קציפוק י"ע יתדבע וב ,9

 םש יתדבע .ןמיינה לע םיצעה תורבוד

 :םהיניב הרייעהמ םירוחב תצובק םע דחי

 רבו ראותה הפי -- ץלוס הל'מהרבא

 טולקש הקסוי ,יקסנלפק לטומ ,בבלה

 .'ץיבודידי הקסויו בקעי םיחאהו

 ימיב התהש רשא) ,הרש ,יתוחא

 ,(ב"הראב התע ,םינזיטרפה םע האושה

 זוחא .לארשי-ץראל יתילע הרשוא : היפב הנינרמ הרושבו םוקמל העיגה

 יעגר ועיגהו ולחה תונכהה .הרייעל יתרזח הבר  תוזילעבו העיסנה תחהק

 .הדירפה
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 תועמשמהו יתייה ריעצ ךא ,רעצו בצע הבוחב תאשונה הלמ -- הדירפ

 דוע ףיסוא אל יכ ,זא יתעדי אל ,ינממ המלענ הדירפ התוא לש תיגרטה

 םיראשנה רובע ,לארשי-ץראב ןינב ייח והזגנ ירובע .יריקי תא תוארל

 .תולחמבו בערב ,תורובה דיל היריב ,הפרשב :הילכה הרזגנ יתרייעב

 ,ךרדה תונכהב הדורטה ימא :תטשומד לש הירלג ינורכזב תפלוח

 יד) הק'ציא רגנה ,ודלוב רתלא יסיג ,הידלי תעברא םע הקבר יתוחא

 ,לטיגו הקשפ ,הביוט -- תויחאה ,השמ בוטה ירבח םהיניב ,וידליו (סעבָאב

 יתדוד .םהידליו ,בצקה ,הלעב םע (סעקטַאנ) לחר ,המלשו ריאמ םיחאה

 תלכורה ,קי'צרפ השר ,תונטקה תויתואב יקבה ,לישה הלעב םע הקשב

 ותשא םע 'ץיבלביק קחצי וננכש ,הבישיב ירבח היה ,רשא ,הנבש ,םירפכב

 ןויצ-ןב 'ר ובס םש לע) ןויצ-ןבו ןימינב ,הנח ,הנימ :םהידליו הנייש

 לוכי יניא .ךסב ינפל םיבצנה ינכשו ירבח ,ידידימ םיבר דועו (חפנה

 ,הזה םויה דע יתוא הוולמ הארונ השוחת .דוע םניא יכ ,ןימאהלו ןיבהל

 לגרל ,הז םויב אקוד ,הרייעהמ רדענש ידילומ יבאמ יתדרפנ אל יכ

 .ותכרב אלל ךרדל יתאצי ךכו -- ויקסע

 ותואו יתלדג וב ,יתדלומ ףונ ,אפוג הרייעהמ ףא ,הדירפה התיה השק

 ןמיינה -- הנה ;ךכ-לכ הרקי ,עתפל ,יל התארנ הניפ לכ ;יבוחב יתגפס

 ףרוחבו ;תולילב טישו רחש םע היחש לש תועש -- ,ירוענ תויווח תורוזש וב

 תולחזמב השילגל ונתוא שמש ,ןבול לש תוסכב ףטעתה ףונהש העש

 .תושלגמו

 המה רשא ,רעונל ינחור זכרמ ,"תוברת" ירבעה רפסה-תיב -- הנה
 תבהאל םידימלתה וכנוח וילתכ ןיב .תירבעב םקרפ םיננשמה םידימלת

 תמוקתו לארשי-ץראל הגרעה .תירבעה תוברתה תבהאלו לארשי-ץרא

 .דחאכ םידימלתהו םיכירדמה ,םירומה ייוואממ התיה ,לארשי םע

 םידלי :יתרייע לש םייח םיכפמה תואטמסבו תובוחרב רבוע ינא

 ,םמוי למעל םיזפחנ םידורט םירבג .םהב תורעוג תוהמאו םיבבותשמ

 ...רבע לכמ תאשינ םייח תיימה

 ,היבשותו יתרייעמ תונורכזה ךא ,יתיב הב תונבל לארשי-ץראל יתילע

 | .ייח תונש לכב יתוא םיוולמ
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 'ץיבוניצ השמ

 ןוזניול עשוהי ינוותה ליכשמה

 לעב ,ליכשמ ינרות היה ,'ץבול שיא ,ןוזניול יולה ןנחלא 'רב עשוהי

 םסרפ .לארשי-תמכחב לודג ןעדיו ,וישרפמו דומלתב תויפקה תועידי

 ,הרבעש האמב םישישה תונשב ,תירבעה תונותעב םייעדמ-םיינרות םירמאמ

 .הנדורג ריעה בשות זא רבכ ותויהב

 ןוילג ,(ח"כרת--ז"כרת) תיעיבר הנש ,"ןונבלה"ב וירמאממ דחאב

 ,ל"נה ורמאמ דיל .ןישזולוו תבישיב ותוריעצב דמלש רפסמ אוה ,ב"י

 ברה תריטפ לע ,העידי םג אוה איבמ ,םימיוסמ הרות ישודיחל שדקומה

 ,ל"גה ןותעה לש ב"כ ןוילגב .ז"כרת ףרוחב ,'ץבול ד"בא  ,דוד-ןרהא

 רקוחה ,ברה לש ותריטפ לע "םיכוב-לוק"ב רפסמ אוה ,הנשה התואב

 .גארפמ (ר"יש) טרופופר הדוהי-המלש 'ר ,םסרופמה

 ,"ץילמה"ב םג םיאצמנ ןוזניול עשוהי לש וטע ירפמ םידחא םירמאמ

 יליבש ול ןיריהנ רשא ,לודג ןעדיכ הלגתמ אוה םהב ,1867--68 תונשמ

 עדמבו הרותב םיקסועה ,ברעמב לארשידימכח ירפס לשו לארשי-תמכח

 םיאור ,םירבע םירקוחו םידמולמ םע םימעפל םש סמלפתמ אוה .דחי םג

 ותוריעצב ול שכר רשא ,תידומלתה תורפסב תולודגה ויתועידיו ותופידע תא

 .'(ץבולב ימוקמה שרדמה-תיבבו ,ןישזולווב

 םייחב וכשמה לע םלוא ,ןודנולל הנדורגמ רבע הז ינרות ליכשמ

 .תועידי ןיא תורפסבו

 ציבלסוי רתלא

 ,יץיבלסוי ףסוי 'ר ןואגה ברה היה ויחא .'ץבולב דלונ 'ץיבלסוי רתלא

 ינש ודמל םכרד תישארב .יקלאבוסו 'ץיטאימס ,הניטסרט ,בוליס ד"בא

 וכרדל תודיתע הזח ויחא .'ץבולל הכומסה ,רימ תבישיב ,דחי םיחאה

 הארו ינויצלו ליכשמל היה רתלא .תועודי תולהקב ןואג-ברכ ,םייחב

 .תונויצל ךנחמכו ירבע הרומכ ודיתע
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 לש תורוד ינש םש םיקה ,ךנחמו הרומ דיקפתב ,ץביוטס ריעב לעפ

 רבכ דסיו ,תיחכונה האמה תישארב ץביוטסל עיגה רתלא .םינבו תובא

 היה םישודיחה דחא .ןושארה ינרדומה ירבעה רפסה-תיב תא םהה םימיב

 ינבמ" יכ ,דמעמבו אצומב לדבה אלל םידימלת ולבקתנ ורפס-תיבלש ךכב

 ."הרות אצת םיינע

 התוחתפתהב םיבושח םיקרפ המכ םירושק ,רתלא הרומה לש ומשב

 תא םש דסי אוה .ץביוטסב תירובצה תוליעפהו תינויצה העונתה לש

 ופעתסה ותעפשהל תודוה ."ןויצ-תונב'" םשב הנושארה רעונה תעונת

 -ינויצ וימי לכ היה ,ומצעב יכ םא ,"ןויצ-ילעופ"ו "ןויצד-יחרפ" םינוגראה

 הספוקה תצפהל גאד ,תמיקח-ןרקה לש ןושארה ןקסעה םג היה .יללכ

 .עקרקה תלואגל םיפסכ ףוסיאלו תיב לכב הלוחכה

 -תמה הריואה תריציל ,םירחא םירומ םע דחי לעפ תיכונחה ותדובעב

 .תיצולח המשגהב הרושקה ,תימואלה היחתה ןויער תטילקל המיא

 -תיב ,א"פרת תנשב ,'ץביוטסב דסונ ,הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל

 ךנחמכ בוש דבוע ,קיתוה הרומה -- רתלאו "תוברת" םשב ירבע רפס

 .הז רפס-תיבב

 -תמיקה-ןרק :וריעב תינויצה תוליעפה לכב היחה חורה היה רתלא

 תויבגמ ,לצרה ר"דל תורכזא ,םירופו הכונח יפשנ ,דוסיה-ןרק ,לארשיל

 לע הבר העפשה ול התיה .דועו ךונח ,תוברת ינינע ,י"א תבוטל תודחוימ

 ,"תודחאתה" ,"ריעצה רמושה" ,"טייהיירפ" :ריעב רעונה תועונת לכ

 .ותעונת לש "ינויצה רעונה" ןבומכו "ו"ציו" | ,"ץולחה" | ,"'תינודרוג"

 תוריחבב .תקהבומ תינויצ ריעל ץביוטס התיה ,ולעפו ותעפשהל תודוה

 רתוי ,יסחי ןפואב ,םילקש תריכמב וז ריע הנייטצה םינויצה םיסרגנוקל

 ךשפנ לכב" לש תונויצ וליבשב היה "ינויצ' גשומה .הביבסה תורייע לכמ

 -לעו לארשי תבהוא ,תיביטקורטסנוק תונויצ וז התיה ,"ךדואמ לכבו

 .תיתגלפמ

 סחורי-ןב .ד לש וומאמ ךותמ

 -צביוטס רפסב ''תפומל הרומה'"'

 .אנ'זרווס
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 ,האושב הפסנ אוה ;וחור ןוזחו ושפנ תאשמ ,י"אל תולעל הכז אל

 רעטלא" לש ומש וחיצנה לארשיב ץביוטס ילוע .ץביוטס ידוהי לכ םע דחי

 .ביבא-לתב ,ומש לע תירבע הירפס תמקהב ,"רערעל רעד

 'ץיבונמלק (ריאמ) םיריימ

 ףונ תנינפ

 םניבל הניב .תולודגה םירעהמ הקוחרו הנטק התיה 'ץבול הרייעה

 תמועל .התוא ופיקה תובע רעיו ןמיינה רהנש ןויכ ,החונ השיג התיה אל

 ימיב ומייקתהש קושה ימיב רקיעב ,םייוגה ירפכ םע קודה רשק תהיה תאז

 תיבלסוברפה היסנכב ללפתהל ואב םיירפכהש העש ,ןושאר םויבו ישילש

 .םיבר םידוהיל הסנרפ וקפיס קושה ימי .הרייעב

 .הישעת הב החתפתה אל ,רומאכ ,השק התיה הרייעל השיגהש ןויכ

 יוניש ובוחב ןפוצה ,דיתע ןמתסה אל רעונלו קחודב התיה הסנרפה

 .המדקו

 "ריעצה רמושה" ,"ץולחה" : רעונה תועונת ומקשכ לח לודג הנפמ

 -יעצה תובבלב קלדנ לארשי םע תמוקת ןוזח .י'ר"תיב"ו "ריעצה ץולחה"

 פרואל םילאידיאה תא םישגהל ופאש םירוענ טהלבו םדואמ לכב ,םיר

 .יאנפה תועשב שגפמו יוליב םוקמכ ושמש רעונה תועונת .וכנוח

 הביבסל ףיסוה הארמה .םינתסוב תפקומ הריט הדמע ןמיינה דיל

 רהנה ,םיקירומה תורעיה ,הרייעה תיסולכוא לש םינטקה םיתבה .דוהו יפוי

 יפויו ןירותסימ םוקמל ווש ,ןואגב תאשנתמה הריטהו ןואב וימימ אשונה

 .המצע ךותב הל המנה ,היפיפי ףונ תנינפ .ידגא
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 .יציטלדו 'צבול רפסה תאצוהל המזויה לע ךרבמ רזש ןמלז רמ הנידמה אישנ

 הרייעה תודלותל

 .קדורגובונ (1939--1921 ןילופ תוכלמ ימיב ובטסדוביוו) לילג :'ץבול

 דעוב ז"יה האמה לש ינשה עברב ,םידוהי םש םירכזנ הנושארה םעפב

 יתלבו םיסמ ימולשת ינינעב תימונוטוא התיה וז הלהק .אטיל תנידמ

 .ל"נה הנידמבש לילגה ירעמ תחאב היולת

 תנשבו םיבוהז 300-ל הלש תלוגלוגה סמ עיגה (פ"ת) 1720 תנשב

 'ץבולב ויה (ה"סת) 1705 תנשב .םיבוהז 450-ל עיגה (א"כקת) 1

 תושפנ 973 םש ורג 1847 תנשב .תלוגלוג סמ ימלשמ םידוהי 369 הביבסהו

 .(הרייעה יבשות ללכמ 73.3%), םידוהי תושפנ 2463 -- 1897 תנשב .םידוהי

 תוחיפה .(הרייעה יבשות ללכמ 52.9%, םידוהי תושפנ 496 -- 1921 תנשב

 תרייע התיה 'ץבול רשאכ ,הנושארה תימלועה-המחלמה לגרל אב רפסמב

 ,םירחא תומוקמל ורבעו וטלמנ הרייעה ידוהיו 1915--1918 םינשב תיזח

 .'ץבולל ורזח אל םיטילפה ןמ םיברו ,הכומסה קדורגובונל רקיעב

 יילוכשא" תאצוה ,תינמרגב ,ירישע ךרכ ,''אקיאדוי הידפולקיצנא"

 .ןמדלוג סוחנ ר''דו ןיקצאלק בקעי ר''ד לש םתכירעב
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 'ץיבלקני םייח

2006 

 יתרייע

 תותחכשנ תולעהל הסנא

 יתרייע לע

 .יתודלי יתיליב הב

 הנטקה יתרייע -- 'ץבול

 ; הרואו םיצע ,קריב תלבוט

 ,ןואגב ךדיל ףטש רהנ

 .ןואשו הלומה ואלמ ךיקווש

 ,לכה תורשל -- רובצ תודסומ ךב ויה

 ,לומגל דסחו ךרצנל הרזעל

 ,םילהתל ,ס''של תורבח ינימ

 .םיארונ-םימיו בוט-סוי ,תבשל

 הנר'זופו קנב ,ןורטאית

 ; הדנמוקה שארב ידוהי דקפמו

 ,ל''צ יקסרפ ונרומ השארב -- תמיק-ןרק

 .ללכה יכרצל ומצע םתר רשא

 ,םידוהיל םידוהי ןיב תקולחמ

 ,םייוגל םידוהי ןיב תומחלמו

 היסהרפבו ילג-שארב תוכזל

 .ייעשאפ עשידיי ראפ'' טפשמב

 ,ברה סעכ -- בהא ןזחה תא והדנמשכ

 ,בהר ירבד ועמשוה ,האג בירה

 עקשַאש תינברה הקעזנ -- איבהל ינש בר ודמע

 .ייעקבָארָאק''ה לכמ ,יתייחמ לע היהי המ

 אריפש לאומש גיצמ -- ןורטאיתבו

 ,הנתמו -- ''דיי עלעטניפ''ה תא



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ותשקב ואלמיש דע -- גיצי אלש

 .ותרומזתו ןילטייצ תא ואיביו

 ונשכר תעדו ונדמל ''רדח''ב

 ,ונגפס שדוק יכרע וב

 ,הלואגל הימכו ןויצ-תבהא

 .י'הנויצ-סנ' םיבר ומירה ''רדח''ל תודוה

 הכרבל סנורכז -- לקנעי"רזעילאו םהרבא 'ר

 ,הרות וציברהו ולמעו וחרט

 בייל ירו ילא-רזייל 'ר ,הקבואר 'ר

 .בל לכמ ודקש ונדומלת לע

 הנידמהו ''סיטלָאס''ה תדוקפב סקוה ונריעב

 ,הניבו תעד ונשכר וב רשא דסומ

 ונרפס-תיב --- ''תוברת'" אוה אולה

 .ונתראפתו ונתוואג שארל ךפהש

 ,הוואגב ואשנתה תסנכ-יתב השולש

 ,האריב םיבשותה ודקפ םתוא

 ,להקה ירחבנ סיאבג ויה סהב

 .ללכה יכרצל תוריסמב וגאד רשא

 ,ריבכמל ונתרייעב ויה תועונתו

 ; ''ריעצה רמושה''ו ,ץולחה ,יירי'תיבי'' ,י'ןויצ ילעופ"'

 תומולח ומקרו םיריעצה וליב סהב

 .תובא תדמח ץראו הילע לע

+ 

 ,חפנה םייח-לקנעי םכרכזא

 ,חתפה לגציש חכשי אל יבלמ

 הכאלמל ירומ ,''סעבָאב יד'' הק'ציאו

 .ארמגל ירומ ,טשקאב חל'ציאו

 ס'הנח-הרש --- ןושרגו



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ,סעגייפ הרש -- דוד-םייחו

 ,היבוט 'ר י'ףסומה לעב''ו

 ; הרבח-אשידקה יליעפו

 ,ייריעצה רמושה'' שיא ,סעקייש יכדרמו

 ,ריעה לש טנגילטניאה ,יקסרפ השמו

 ,תח-אלל שמשה ,''דיומ יד'' לשרהו

 ; תחנב הפ-לע םילהת רמאש

 ,רלדנסה רזייל 'ר

 ,רגנה ,יקסבוקילז לשריה

 ,הליפתה-לעב ,ביילדלאומש

 ...הליגמה ןיירק ,אריפש ל'מהרבא-ילאו

 ,ודחכוה וניריקי יכ ,ןימאהל השק

 ,ולבוה חבטל ןאצכ

 ארונ םולח והז יכ ,המדנ

 ...התונשל ןיאש המויא תואיצמ יהוז ךא

 !!!דעל םרכז ונבלב אשינ

 הרייעב טקה ונתיבב

 ,החמשה התבר -- גחו תבש ברע ידמ

 ,אבא שדיק ןייה לע

 .הכרב אמא האשנ תורנה לע

 חרוא אובב התבר הליגה

 ,חרוטה תורמל הליגב הלמע םאה

 ןוילע יכאלמ םע ,הכלמה תבש ולבק

 ."'ןובר-יהי'' לש תורימז ומיענהו

 ,ןיבוסמה לכ וכרב ןוזמה תכרב

 .''ןוצר יהי ןכ' תליפתב ומייסו
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 ,תובא יקרפב קסע אבס

 .י'טָאג ןסיורג םוצ' הללפתה אתבסה

 האריב ''הנארו הנאצב'' תונייעמ םישנה

 הליפת בל לכמ תואשונ ןלוכו

 בקעיו קחצי ,םהרבא יהלא לא

 .ףוס אובת תולגלו תורצה הנמייתסתש

 ('ץיבשובייפ) יתימא הליא

 הפיהו הנטקה יתרייע 'ץבול

 הגותבו בצעב ךרכזא

 ,יבלב ךילע תונורכז אשא חצנל

 ; ימאו יבא םיבצנ יניע דגנל

 ,םיהלא יאריו םימימתהו םירשיה

 ; םישנא סעו םארוב סע םימלש

 ,םינטקה וניתב תורצח תא הארא

 .םיאובתמה קחשמב ונקחש םב

 רהנה -- ןמיינה תא רוכזא
 ; רדהב םימרוזה וימימ תיימהו

 ,םימחה ץיקה ימיב ,וילג ןיב
 .םיחושו םיצחרתמ תובבושב ונייה

 ,םינשל ויהו ופלח םימי

 ,םישנאל ונייהו ונרגב

 תוגלפמ ונמקהו ונדמל

 .תומולח ונמקרו ונלעפ סב

 םיבר ודכלתה ''ריעצה רמושה'' תורוש ןיב

 ,םיינעה ינבב ונאגתה ,''לטיפאק'"ה תא ונארק



 הרכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 םימיו תוליל ונחכותה

 .םסירוענ טהלב ,ןויווש לע

 םינגוה הדובע יאנת רובע ונמחל

 ; םיקיסעמה לע ונרבגו ונחלצה

 המשגהו הילע לע תוינכות ונמקר

 .הריחבה ץרא -- לארשי-ץראל

 םינורחאה םימיה ,םיבצנ יניע דגנל

 ; םימלועל ,יתרייע ךיתבזעש ינפל

 ,יתחפשמ ינבו םירבחה ינפ רוכזא

 .ינממ ודרפנ חצנל רשא

 ,שחנ אל סבלש יריקי רוכזא

 ,שגונו רצל ףרטל ויהי יכ

 רבעה לכ תאו יתרייע רוכזא

 ; רפעו רפאל היהו ףרשנש

 םיללמואה וניריקי וכז אל יכ ,הכבא

 ,םידוהיה-תנידמ תמוקתב תוזחל

 ,םיבר הכ תורוד ומלח הילע

 .םירוסיה ביתנב ,הלוגה יכרדב

+ 

 ! תבצנ דגנמ דציכ --- יתרייע 'ץבול

 1 תנגה אל ךידוהי לע עודמ

 ,תונקזו סינקז ולבוה תע תיאר

 .תופרשמל ןווע אל לע

 ,תדמשוה יתרייע תא ףא

 .תדחכוהו תפרשנ ,תסרהנ

 ! םדה ךב םוהתה דע בוקי

 ! !! סלועל חכשנ אל יכ ,ונעבשנ



 ינגד הנוי

 תונורכ1ז

 םלועה-תמחלמ ;םיאכדמ תוערואמב תורוזש תונושארה ייח תונש

 הרייעה יבשות ,ונתרייעל דע העיגה תיזחה ,המוצעב התיה הנושארה

 וכרפ םישנא ,בערו הקוצמ ונלבס ,ונילע ופלח תושק םינש שולש ;ולגוה

 .ןיא הסנרפ ךא ,הדובעב םפוג

 הלטוה הילע ,ימא ;םינמרגה דגנ םחלנו יסורה אבצב תרש יבא

 .יתבס םע יתרתונ ינאו ונתסנרפל ברע דע רקובמ העגיתה ,ונתסנרפ

 הבכשש תרווח השא ;יתבס תוחא לצא םירוקיבה תא -- ינתרוכז

 ,הדובעל ואצי היתונבו תיזחב ומחלנ םלוכ הינבש ןויכ ,תיבב דבל התטימב

 אתבס םע יתעגהשכ -- דחא םויש דע ,הילוחב התוא הדעס יתבסש ךכ

 .םייחה ןיב התיה אל רבכ איה -- הדודה תיבל

 םעפ לכ ול הנתנ ימאו ,ונתיב תא םיתעל דקפ ,אבא דצמ ,יבס

 דחאב .ונתיבב אצמנב זא ויה אל םירחא ןוזמ יכרצמ ,המדא-יחופתו םחל

 חקלנ יבס ףא -- די-רחאלכו ןוזפחב יתשבלוה ,ונתיבב ודדותסה םימיה

 .ונתחפשמב הטלש ןואכדו רעצ לש הריוא ,ונתאמ

 ותיב איצוהל ,ילוכ ברחנ שוריגה ינפל ונרג וב בוחרה .הרייעל ונרזח

 רשאכ .רוזחל הכז אלו ושוריג םוקמב רטפנ ומצע אוה ךא ,ידוד לש

 היה הז רפע לת יכ ,יל ריבסהל ימא התסנ ,ונתיב תוברוח לע ונדמע

 .יתחפשמ היח וב ,םירוגמ תיב םינפל

 רשא ,'ץיבוביל תחפשמ ןהיניב ,תוחפשמ עבראכ ופפוטצה ידוד תיבב

 ,יל ורמא ךכ ,רתלא ,אוה ;תובר םימעפ יתעמש ,רתלא םנב תודוא לע

 ונרכה שוריגהמ ונבוש םע .ינתח תויהל דיתע ,קוחצב קפס תוניצרב קפס

 םיצפקמ ,תיבה תביבסב םויה לכ וצצורתה "הלכה"ו "ןתחה" ;הז תא הז

 ויחרפ תעפש לע ביבאה .תוצצפ תליפנמ ומרגנש תורובבו תורומהמב

 םירשואמ -- עברא ינבכ םידלי -- ונמצע ונשגרהו ,ץראב דמע ויחוחיגו

 .דואמ דע
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 .תיבב יתדוד םע יתרתונ בוש ינאו ,הסנרפה לועב המצע המתר ימא

 תבשוימה הביבסב ,'ץיטלדב הררוגתהש ונתחפשמל ימא יתוא האיבה םיתעל

 .םייוגב הלוכ

 וסנכנ ,תויתרוסמה םהיתושופחתב םייוגה ועיפוה ,רטסווליס לילב ,םעפ

 יתבס .וקלתסהו תוללי תעמשה ךות ,הניפ לכ ורקסו וקדב ,תיבה ירדחל

 והשמש השגרה ךותמ ,םיסירתהו תונולחה ,תיבה תותלד בטיה החירבה

 .הלילה שחרתהל לולע

 תומר תוקעצ ךות ,תותלדה לע תוקזח תוקיפד ונוריעה -- תוצחב

 --  תיבב הליל ותוא ויה אלש -- הינב םשב אורקל הלחה יתבס .חותפל

 תוקיפד לש הכורא העש רחא ;הקעז !ומוק !השמ !דוד !םייח !ה'ציא

 .ידוהי שוכר זובל התיה םתרטמ רשא ,םייוגה וקלתסה ,תוקעצו

 יכ ,ל החש הבר תושגרתהבו יתנשמ ימא יתוא הריעה ,דחא ברע

 היה אוה ,ידלווה זאמ יבא תא יתרכה אל !!!+ אבא ,המחלמהמ בש אבא

 ופפוטצה הרייעה ישנאמ םיבר רשא ,רדחל יתסנכנ .םולחכ ינממ קוחר

 רכומ יתלב ,שיא ותוא אקוד ;דחא םדא איצוהל ,םלוכ תא יתרכה וב

 ןויער קיזבמ ,אבא והז -- תוריאמ וינפו ויתועורז יתארקל טשופ ,עודיו

 .הבהאבו ךורב תוקבחמו תופפגמה תועורז ןיב ינא תאצמנ דימו ,יחומב

 .המחלמב ויתורוק לע ,ונינכשל רפסל אבא לדח אל רקובה רוא דע

 ןונבל הקלא

 ליז הקטיא יתוחא

 רבשמהמ הששואתה אל ןידע ץראה ,לארשי-ץראב תוערפה ימי :9

 םיצורש םיבר לע ,הדובע רסוח לע תועידי ולבקתנ ,תיעיברה הילעה לש

 .הבזכאו שואי יערז וציפהו ודריש הלאכ םג ויה ,ץראה ןמ תדרל

 -רייעמ .תישימחה הילעה תארקל תוררועתהה הליחתה ןמז רובעכ ךא

 ,ץיבלומש הקטיא יתוחא םג התיה םהיניב ;םידדוב ולע 'ץבול ונת

 םילאידיאב הקבד השפנ ימיג לכבו הדובע תעדוי ,האירב ,הריעצ הרוחב

 -ובונב "ריעצה ץולחה" ףינס ימיקמ ןיב התיה הרענ הנדועב .םייצולחה
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 הקטיא .הנליו תוביבסב ,"יח-לת" ץובקב הרשכהל ואצי וירבח רשא ,קדורג

 -- ,התיבה הרזחשכ ;הרשכהב תוצורחהו תוקזחה תולעופה תחא התיה

 .לארשי-ץראל הילעל ןנוכתהל הלחה

 החילצה הקטיא םלוא .הל היה אל העיסנה תואצוהל ףסכו קחד ןמזה

 ץולחה" ירבח הל ורזע רקיעב ;םינוש םישנא תרזעב השקובמ גישהל

 .קדורגובונב "ריעצה

 הדרי רשאכ .1929 תנשב תוערואמה ימי םצעב ץראל התלע איה

 הרבעוה תורחא תולוע תצובק םע דחי .ריעב רצוע היה ,ופי למנב הינואהמ

 התליב וב ,הוקת-חתפ דיל תולעופה קשמל ,יתרטשמ ןירושמ וטואב

 .הצורח תלעופכ הנייטצה ןאכ םג .ץראב התוהשל תונושארה םיתנשה

 ריעצ ליגבו הל רזכאתה לרוגה ךא .ביבא-לתב החפשמ המיקה הקטיא

 ,1953 תנשב הרטפנ ,תוכשוממ לבס תונש רחאל .תראממ הלחמב התלח

 .דבלב םייתשו םיעברא תב התויהב

 .ה.ב.צ.נ.ת

 יקסנימולוס היח

 יתחפשמ רכזל

 היה ,םיטחוש תחפשמל ןב ,"טחוש רעד" ,יקסבונורהא הבייפ ,יבס

 הטיחשה ןיבו הרותב קוסיעה ןיב קלוחמ היה ונמז ; תכל עינצמו רשי םדא

 תיששע רואל ,ארובה תדובעל םוק םיכשה רחש םע .הסנרפ םשל --

 ,ןושארה ןינמב ותליפתמ ,תסנכה-תיבמ ובוש רחאל .הרות דמלו בשי ,טפנ

 הבהאב םתוא הסכ ,וידכנ תוטימ דיל רבעש ינפל אל ךא ,ותדובעל אצי

 .רכוס ישיבגו הגוע תסורפ הטימ לכ דיל חינהו ךורבו

 .רכש אלל תדלימ םג ,העונצ תיב-תרקע התיה ,הינה הנימ ,יתבס

 ,תוקוניתב הלפט ,ףוע קרמ םע םיריס ןהל האיבהו תודלויה יתב הדקפ

 .הוצמ םשל קר םהילותח הסבכ

 שרדמה-תיבמ קוחר אל דמע ,ןג ףקומ ,חוורמ םינבא תיב -- םתיב
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 -תיב דמע רצחב .החפשמל בלח הקפיסש הרפ הדמע תפרב .קושה רככמו

 תונב יתש -- ,םידלי השולש ויה יתבסו יבסל .יבס דבע וב ןטק הטיחש

 .קחצי יבא -- ןבו

 לע התיה ותסנרפ ךא ,להומו טחוש היה ףא ,ויתובא יכרדב ךלה יבא

 הביבסה יבושי תא םג דקפ .הוצמ םשל קר קסע להומ רותב ,דבלב הטיחשה

 קוניתה יכרצל ,ףסכ םוכס דימת ריאשהו ןיי איבה םיינעל ;תותירבב

 .החפשמל ףסותהש

 ןייטצה יחא .רזעילא -- ןבו תונב עברא ,םידלי השימח ודלונ יבאל

 יכ ,הווקתה המעפ יבא בלב .ןודארו רימ תובישיב דומלל חלשנו וידומלב

 ,רזעילא לע םג העיפשה הלכשהה חור בשמ ךא .תונברל תוכימס לבקי ונב

 םש דמע .הנליול וידעצ םש ,אלא ,ויתובא ךרדב תכלל הבא אל אוה

 לארשי-ץראל הלעש רחאל .הטיסרבינואב םיטפשמ דמלו תורגבה תוניחבב

 .1964 תנשב וימי-ימדב רטפנ רזעילא .ןיד-ךרועל ךמסוהו וידומלב ךישמה

 ונל ודלונו תורעי רחוסל הנליוב יתאשנ ;הרוכבה תבה יתייה ינא

 תואלת רחאל .םייצאנה זוכר תונחמב ונייה םלועה-תמחלמב .םינב השולש

 ונעגה 1950 תנשב .1945 תנשב ונררחתשה ,םינב ינש ונלכש ןהב תובר

 .האושב ופסנ הקרימו הנימ יתויחא .תירבה-תוצראל

 ןוסאב ןימאהל ןאממ בלה .םילצומ םידוא ורתונ הפנעה יתחפשממ

 ,םנמא םיכשמנ םייחה .דואמ תירזכא איה תואיצמה ךא ,ונתוא דקפש

 .םיחצרנה רכז דעל וניתובבלב אשינ ךא ,תווקלו ףואשל םיכישממ

 שטיווַאקרעב והילא

 ליז ןוהא-םהרבא רעטאפ ןיימ

 ןא ןעוועג וימיזלכ זיא ,ל"ז שטיווַאקרעב ןרהא-םהרבא ,עטאט ןיימ

 רע .שפנו בלב םינינע עכעלטפאשלעזעג טימ ןבעגעגפַא ךיז ןוא ןקסע

 ןראפ ןפמָאל-לאטשירק טרַאד ןופ ןעגנערב ןוא קסנימ ןייק ןרָאפ טגעלפ

 ןצייהאב וצ ןוא דאב ןראפ ץלֶאה ןגרַאזאב ךיוא טגעלפ רע .שרדמ-תיב
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 רעד ןעוועג רע זיא ,בוטדםוי א ןעמוק טגעלפ .שרדמ-תיב םעד רעטניוו

 .דומע ןראפ ןענוואד ןוא הליפת-לעב רעקידנעטש

 עשלטעטש יד טימ ךוסכס א ןכַארבעגסיוא רַאי ןט-1913 ןיא זיא'ס ןעוו

 שממ טָאה'ס ןוא סעקנָאל-עשאפ עשידיי יד טפאכראפ ןבָאה עכלעוו ,םייוג

 ,רעקנארקד-רעוש א ,עטאט רעד זיא ,גנוסיגראפ-טולב ייב ןטלאהעג

 א ןכוזפיוא םיא לֶאז ךיא זא ,ןטעבעג ןוא ענליוו ןייק רימ וצ ןעמוקעג

 סעקנַאל יד ףיוא הקזח רעשידיי רעד ןגעוו ךיז ןטפשמ וצ ,טאקַאוודא ןטוג

 .ןאמעינ םייב

 טכירעג-זיירק רענליוו ןופ לייטרוא ןא טנאה ןפיוא ןעמוקאב ןכַאנ

 ינבעדוס" םעד שטבול ןייק טכארבעג רעטַאפ ןיימ טַאה ,ןדיי יד תבוטל

 -רוא םעד טריפעגכרוד טַאה רע ןוא (רעייטשרַאפ-סטכירעג) "וואטסירפ

 .ןדיי רעשטבול יד ןופ תושר ןיא סעקנַאל יד קירוצ קידנבעגרעביא ,לייט

 זיא'ס ,רעשל ןיא זיא ,ןדיי יד ייב ןעוועג טלַאמעד זיא סָאוו החמש יד

 ןעקנורטעג טַאה ןעמ ;ינש םירופ ןימ א ,גַאט בוטדםוי א ןעוועג טושפ

 וצ ,ןשטנווועג ךיז ןוא ךעקעל-קינָאה טימ ןסיבראפ ,ש"יי ןקידענערב

 טעמכ זא ,ןסיוו ףראד ןעמ .םיאנוש ערעזדנוא ןופ תולפמ ךס א ןבעלרעד

 א ןעוועג זיא סָאוו ,וק א טאהעג טרַאד טַאה החפשמ עשידיי עדעי

 .הנויח רעד ןופ לייט רעקיטכיוו

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרַאוועג בורח זיא שטבול ןעוו

 טָאהס רעבַא ,קָאדעראווַאנ ןייק ןגיוצעגרעבירא ךיז רעטַאפ ןיימ טָאה

 -פיוא טָאה רע .לטעטש"םייה טבילאב ןייז ןיא קירוצ ןגיוצעג רדסכ םיא

 .שטבול ןייק רעבירא קירוצ זיא ןוא זיוה עיינ א טיובעג

 ןיא קעווא ןוא ןרַאוועג קלתסנ עטאט ןיימ זיא ,רָאי ןטס-1925 ןיא

 .ה"ע ,הרש ,רעטומ ןיימ ןברַאטשעג ךיוא זיא רעטעפש רַאי א .ןעלמיה יד



 יקציבס הירא

 יבא תיבמ תונורכז

 דולב הבשי ,יבצ"םייח ,יבא תחפשמ

 -רשומ התיה ונתחפשמ .תורוד המכ 'ץב

 -ושארה םלועה-תמחלמב ךא ,םוקמב תש

 -שמש ןויכ .הרייעה תאו ונתיב ונשטנ ,הנ

 םשל ונרקע ,קושינפילב התיה ימא תחפ

 ונמצע וניאר .םינש רפסמ םוקמב וניהשו

 -שכ דימ 'ץבולל רוזחל ונחמשו םיטילפכ

 .רבדה רשפאתה

 ,תוברקה ןמזב סרהנ ונתיבש ןויכ

 ונינבש דע ,יערא לש הבישיל תיב ונאצמ

 יתוחא ודלונ הז תיבב .חונו לודג תיב

 .קחציו ריאמ יחאו םירמ

 ,השק ילכלכה םבצמ היה ,קושה רככב תונח התיה ירוהלש תורמל

 ,סוסל המותר הלגעב תאצל חרכוה יבא .הבורמ םתגאדו םידבכ םהיתובוח

 התיבה רזוח היהו בר ןמז לזגש רבד ,קדורגובונבו הדילב הרוחס תונקל

 .ץוצרו ףייע הלא תועיסנמ

 התיה םהב ,םיצעב רחסמל תודוה רקיעב ,ילכלכה בצמה רפתשה הרייעב

 ,רתוי םירע הרבח ייח וחתפתה תילכלכה תוחתפתהה םע .הביבסה תכרובמ

 רעונ תועונת ונגראתה ;"תוברת" ירבע רפס-תיבו רובצ תודסומ ומקוה

 .לארשי-םע תמוקתב הנומאהו לארשי-ץראל הבהאה תא ונגפס ןהב ,תוינויצ

 םהיניב ,שאל תלכאמ ויה םיבר םיתב ,'ץבולב הפרש הצרפ 1935 תנשב

 .'ץיבונרבב "הירחש" ץובקב הרשכהב יתיהש הפוקת התוא .ירוה תיב ףא

 .'ץבולל ךרדל דימ יתאצי ,ןוסאה לע יל עדונשמ

 יתעגהשכ .םינשע םידואל ויה םיתבה בור ,אכדמ היה הרייעה הארמ

 ליצהל וחילצהש םיצפחה דיל ,תיבה ידירש לע םילבאכ יתחפשמ ינב ובשי

 .תובהלהמ
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 וניצפח תא ףתרמל ונסנכה ;קוזנ אל אוהו ןוטיבמ ףתרמ היה ונתיבב

 .ורחסמ תא יבא להנ ,טפנ תויששע רואל ,ובו הטילפל הרתונש הרוחסהו

 ףא ,שדח תיב יבא הנב ,ונלבקש חוטיבה ימדמו חטובמ תיבה היה ונלזמל

 ,ילכלכה ונבצמ בטוה רשאכ .תונחבש יאלמה תלדגהל םיפסכ ודיב ורתונ

 .המחלמה ץורפ ינפל לארשי-ץראל יתילע .'ץיבונרבב הרשכהל יתרזח

 אבצה י"ע השובכ התיה 'ץבולש הפוקתב ,הינשה םלועה-תמחלמב

 .תודיקפב הדבע יתוחאו םיטושפ םילעופכ יחאו יבא ודבע ,יטיבוסה

 .יתחפשמ ןיבל יניב ,קודה םיבתכמ רשק היה וז הפוקתב

 ופרשנ םשו 'ץיביבורווב יתחפשמ האלכנ ינמרגה שובכה תפוקתב

 ידוהי לכ םע דחי ,האובת לש םסא ךותב ,םהירזועו םיצאנה י"ע םייח

 .הז הנחמב ואצמנש 'ץבול

 ינב לש רמה םלרוג לע באודו דדוב ,דבלב תונורכז םע יתרתונ

 .יץבול יתרייע ידוהיו םירקיה יתחפשמ

 ןוזננוס םייח

 ...םיבתכמ קר ורתונ

 .'ץבולב העודי החפשמ -- יטבולסמ תחפשמל תב התיה ,הבייט ,ימא

 םבשומ םוקמ ועבק םתנותח רחא .'ץילרק הרייעה דילי היה ,השמ ,יבא

 .'ץבולב

 -ייאל ונעגה ,הנושארה םלועה-תמחלמב שוריגה רחאל ,1915 תנשב

 החפשמ לעב ,ססובמ ,דימא ידוהי ,ןוזננוס לואש ידוד ררוגתה םש קושיש

 .הרובד יתבס םג הררוגתה ונתא .ונכנוחו ונלדג קושישייאב .הפנע

 אוה .ותחפשמ תסנרפל רחסמב קסע יבא .'ץבולל ונרזח 1925 ץיקב

 רקיעב ,הביתה ינפל רובעל גהנו האירק-לעב היה ;ןובנו ץורח םדא היה

 לארשי יגהנמב ,"תונטקה תויתואב" איקב היה .םיגחבו םיארונה םימיב

 תודרט תאפמ .הבר התיה תירבעב ותואיקב ףא .ך"נתבו "ךורע ןחלש"ב

 .ס'שו תוינשמ ידומלל הנפתה אל ,הסנרפה
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 אלל ,חור ךרואו תונלבס ,תחנב הישעמו הירבד לכלכל העדי ימא

 תותובעב םירושק ונייה הילאו תוריסמב ונב הלפט איה .הזגור אללו סעכ

 .םיקזח הבהא

 תנשב ,הנליוב "ונרשט" םירומל רנימסב וידומל םייס ,םולש ,יחא

 ותוהש תפוקתב .'ץבולב "תוברת" רפסה-תיבב הארוהב קסע אוה .5

 הכונחב רפסה-תיב לש תועפוה ןגרא ,הרבחה ייחב דואמ ליעפ היה םוקמב

 לש ןקה שאר היה הרצק הפוקת ;רפסה-תיב תלהקמ תא להנ ,םירופבו

 -ץרא ןעמל הגילבו לארשיל-תמיקה-ןרקב ליעפ היה ,"ריעצה רמושה"

 .וימואנב להקה לע עיפשהו רשכומ םאונ היה .תדבועה לארשי

 םש המייקתה איה ;הנליוב "תוברת" רנימסב הדמל ,תימלוש ,יתוחא

 .תיבהמ הלבקש ןוזמ תוליבחב הרזענו םייטרפ םירועש ןתממ

 התיה הדי .ןב םהל דלונו 'ץיבלומש רטלאל האשנ ,הדלוג ,יתוחא

 .הבר תוריסמב ונתחפשמל הצעיו הרזע איה ,לכב

 יתעדי ,תירבעב ובתכנש יבא יבתכממ .1934 תנשב 'ץבול תא יתבזע

 םהמ ,םיאלפנה ויבתכמ לע ינא רמוש םויה דע .םוקמב שחרתמה לע

 ,הרייעה ידוהי לשו יתחפשמ ינב לש תורקיה תויומדה ינפב תובצנו תולוע

 .םהייוואמו םהיתווקת לע

 ידיב םיבותכ ,םיבתכמ קר ורתונ .דוע םניא םירקיה יתחפשמ ינב

 .'(ץבול יתדלומ תרייעב תידוהי החפשמל רכז ,םירקי תוחאו חא ,בהוא בא

 סקשנ העופ

 היה יתבס

 ,אבאל תורושקה תויווחב םימוקרו םירוזש תודליה ימימ תונורכזה

 לש למסל הכפה ,"עמאמ עשידיי יד" הידוהיה םאה ; תויחאו םיחא ,אמא

 .הידלי רובע לובג אלל הברקהו בל-בוט ,הבהא

 אקוד םימיענה תונורכזהו םיעוגעגה יב םימעפמ ,תודליה תויווח לכמ

 םינשש תורמל ,יתבסל הביחה הטורח יבלב .הכרבל הנורכז ,היח יתבסמ
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 לע קבאמ לש םינש ,םירוענ תווקתו תומולח לש םינש ;זאמ ופלח תובר

 התומד ךא ;עגיו למע ,תואלת ,תומחלמ ,לארשי-ץראב תולחנתהו הילע

 .םויה דע ייח תוחרוא תא הריאמו יבלב היח יתבס לש

 ביטהל תלדתשמ ,םדאו םיהלא םע המלש ,םימש תארי ,הביבח השא

 אל .הינפ לע ךוסנ בל-בוט לש ךויחשכ ,המכחו ןח ,הנובתב ,לכה םע

 םידליב תלפוטמ דימת התיהש ימאל תובר הרזעו ,יהמ תופייע העדי

 .םינטק

 ירפס הארק אל יאדו רשא ,"ןשיה רודהמ" הטושפ השא התיה איה

 ךא ,הל תורכומ יתלב ויה ,תושידחה תוינוגדפה תוטישהו היגולוכיספ

 היציאוטניאב ,הבל-בוטב .הנבה האלמ התיה דליל התשיג תאז תורמל

 תוריסמב םהב לפטל ,םינטקה הידכנ עשעשלו ךנחל דציכ העדי ,תחתופמ

 הירחא םיכורכ ונייה ,הבהא הל ונרזחה ,םידליה ,ונחנאו .ץק ןיא תבהאבו

 .דואמ

 רוזעל הלדתשה ,תלוזל דובכב הסחיתה איה .בר ישיא םסק הב היה

 -- הבוט הלימב ,תלבוס שפנל עוגרמ האיבה םעפ אל ;םהל רצב םישנאל

 .הבש םייחה תמכחל תודוה

 םע יסחיב ,הכרדב תכלל תלדתשמ ינא .למסכ ירובע תשמשמ יתבס

 תורודה תלשוש יכ ,םימיה תוברב וניבי םה ףאש איה יתלאשמו .ידכנ

 םיבאוש ,םויכ ,ונא ףאש ןויכ ,הקתנל ןיאו ,רוד רחא רוד ,תרזתשמ

 .תוידוהי תותבסו תוהמא לש תורודמ םיישפנ תוחכ

 שטיווָאמילש קחצי

 םייח יר יבר ןיימ

 רימ טָאה'מ ןעוו ,רַאי טכא רעדַא ןביז ןעוועג טלא ,אמתסמ ,ןיב ךיא

 ןופ דמלמ ןטסעב םעד ,סעשט'מהרבא םייח בר ןופ רדח ןיא ןבעגעגניירא

 .ארמג ןוא ך"נת

 -רעסיוא ןוא ךיוה ןייז בילוצ ,םאנסיוא ןא דיי א ןעוועג זיא םייח בר

 -סער רעייז םיא ןעמ טַאה לטעטש ןיא .טייקיביילטעפ רעכעלנייוועג
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 רע זיא ךַאנ וצרעד .תודמלמ רעטוג ןוא טייקמורפ ןייז ראפ ,טריטקעפ

 .לטעטש ןיא רעטסעב רעד ,האירק-לעב רעטוג א ןעוועג

 תועט ןטסנעלק ןראפ ,דמלמ רעגניירטש א רעייז ןעוועג זיא רע

 יד ןגָאלש רע טגעלפ ,ארמג רעד ןיא לעטש א רעדַא ,קוספ א ןגַאז םייב

 ןגעלפ ןוא תומ-תמיא םיא ראפ טרעטיצעג ןבָאה רעדניק יד .םידימלת

 ןא ןיא ןקיש ייז ןעמ לֶאז ,ןמז ןטייווצ םוצ זא ,סעטאט יד ייב ןטעב ךיו

 ןדעי ןעמוק םידימלת יד ןגעלפ ץראה רעווש א רעייז טימ .רדח רעדנא

 טינ ןלֶאז רעדניק עכעלטע זא ,גַאט א ךרוד ןטלעז זיא'ס .רדח ןיא גַאט

 .שטעפ סניבר םענופ ןענייוו

 .םישדח עקידרעמוז עסייה יד ןיא ןעוועג זדנוא זיא רעטכייל לסיבא

 טלַאמעד .ןציה יד ןופ ןדייל קראטש םייח בר טגעלפ ,טייקטעפ ןייז בילוצ

 טגעלפ'מ ןוא ,זיוהריפ םעד ןקיניירוצסיוא םידימלת יד ןקיש רע טגעלפ

 םוצ ןקריוו קיטנעק טגעלפ טייברעביא רעד .רדח םעד ןענעדרַאנייא טרָאד

 ,בגא .גניירטש רעקיצניוו ןייז עקאט טגעלפ רע ,גנומיטש ןייז ףיוא ןטוג

 ךיז ןייג ןענעק ןלָאז רימ ידכ ,רעירפ ןזַאלסיורא טפַא זדנוא רע טגעלפ

 ,ךייט ןיא ךיז ןדַאב וצ ןבָאה ביל טגעלפ ןיילא רע ךיוא .ןאמעינ ןיא ןדָאב

 ,ןעמעלא ןופ רעטייוו לסיבא ןוא רעטצניפ טרעוו'ס רעדייא ,רעטעפש רעבַא

 טמעשעג ךיז טָאה רע סָאוו ,םעד בילוצ קיטנעק ,טינ ךיז טדַאב רענייק וו

 א רעייז זיא רע זא ,טלייצרעד ךיוא טַאה'מ .טייקיביילטעפ ןייז בילוצ

 .רעמיווש רעטוג

 ןביוהצגנָא ןיוש טַאהס ןעוו ,טכאנראפ ןקידרעמוז א ןיא ,לַאמנייא

 -ראפ ךיז רע טַאה לֶאמ סאד .ןדַאב ךיז קעווא רע זיא ,לקנוט ןרעוו וצ

 .ןקיאורמואאב ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה בוטש ןיא .םייהא ןעמוק וצ טקיטעפש

 רענייק רעבַא ,םישרדמ-יתב יד ןיא ןכוז םיא קעווא זיא ,המלש ,ןוז ןייז

 ןיילק ןוא סיורג ,לטעטש ןיא למוט א ןרַאוועג זיא .ןעזעג טינ םיא טַאה

 .ךייט םוצ ןפַאלעג זיא

 ןרעטשינ ןוא ןכוז ךיז טזַאלעג ןוא ןרעטמאל א ןדנוצעגנַא טָאה'מ

 ןעמ טַאה ,טכאנ רעד ןיא טעפש .רעסאוו ןיא ךיוא ןוא ךייט גערב םייב

 -נטלאה ,שעוו עטשרעטנוא יד ןיא ןַאטעגנַא ,ךייט גערב םייב ןענופעג םיא
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 רַאנ טַאה ,רָאטקַאד רענעפורעגסיורא רעד .טנאה ןיא עקטעפראקס א קיד

 .סטעפ ליפוצ ןופ ןעמוקעג זיא סַאוו ,טיוט ןייז ןלעטשטסעפ טנעקעג

 סניבר ןראפ ןבָאה ארומ טפראדעג טינ רעמ ןיוש ןבָאה רימ שסָאכ

 שדוח א רעביא רדח ןיא ןייג ןופ יירפ ןעוועג רימ ןענייז וצרעד ,שטעפ

 ןקראטש א רעייז זדנוא ףיוא טכאמעג טיוט ןייז טָאה ,ןמז םעיינ ןזיב ,טייצ

 ,רעפרעק ןטיוט ןייז ייב םילהת טגַָאזעג הנווכ סיורג טימ ןבָאה רימ .םשור

 ןוא טקעפסער סיורג טימ םיא ןגעוו טדערעג ןוא ,הרובק רעד וצ זיב

 .ץרא-ךרד

 (שטיווֶאמילש) ןאמלוש םוחנ

 שמש רעד היבוט

 ןופ רעמ ךס א ,טוג רעייז ךיא קנעדעג ,שמש םעד ,ןיהיבוט 'ר

 -טימ א סרעטַאפ ןיימ ןעוועג זיא היבוט 'ר .לטעטש ןיא ןדיי ערעדנא

 רעזדנוא ןיא רעייגניירא ןא ןוא שרדמה-תיב םעד ןעיוב םייב ,רעטעברא

 -ניירא ןוא ןובשח א ןכאמ וצ ,תבש-יאצומ ןדעי ןעמוק טגעלפ רע .זיוה

 זא ,ךיוא סייוו ךיא .תוילע עקידתבש יד ראפ הסנכה יד ךוב ןיא ןביירש

 .הסנרפ ןייז ראפ טפראדאב טינ תושמש יד ןיוש רע טָאה ,טייצ רענעי וצ

 רעטשרע רעד ראפ לייוו ,לָאמא ןופ ןבילבראפ םיא זיא שמש ןעמַאנ רעד

 .שמש א ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו

 זא ,טלייצרעד טָאהמ ;"רעדנילב רעד" ןפורעג ךיוא םיא טָאה'מ

 ןוא סעקשיש טימ ןפרָאוואב ,םיסדנוק ,רעדניק םיא ןבָאה באב העשת

 ליפיוו .גיוא ןא ףיוא ןרַאוועג דנילב זיא רע סָאוו ןופ ,גיוא ןיא ןפָארטעג

 .טינ ךיא סייוו ,םעד ןיא ןעוועג זיא'ס תמא

 טַאה ,עקירעמא ןיא רעדניק ענייז ןופ גנוציטשרעטנוא רעד קנאד א
 .ןבעל םענייש א טכאמעג ןוא סקאלפ טימ לדנאה םוצ ןעמונעג ךיז רע

 ןעוועג עקאט זיא רע .דומע רעד ןעוועג זיא תויח רעקיצנייא ןייז

 ןייז ,ןרעיוא עניימ ןיא ךַאנ טגנילק םויה דע ןוא ףסומ-לעב רעטוג א

 ."ינניטשי לבל ןטשב רעגתו"
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 ךַאנ ,שרדמ-תיב ןופ יובפיוא ןראפ טרעייטשעגייב ךס א טַאה היבוט

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 .ןטוג םוצ ןרעוו טנָאמרעד ןעמַאנ ןייז לַאז

 (ץיבושבומ) ינוחמש הדמח

 הקבר יתבס

 ההובג ,תינתלעפ השאכ ,הקבר יתבס תא וריכה הרייעה יקיתו

 םינש תקתושמ הבכשו קותש הלבק ,יעיברה הדלי תדילב ךא ;הרימתו

 לזייר ,הרוכבה התב תנותחב :סנה עריאש דע ,עונל תלוכי אלל ,תובר

 הפופכ םנמא ,הפוחל התב ליבוהל התכז ,ךכ .תכלל הלחהו התטיממ הדרי

 .םיכרצנל הרזעל שדוק ויהי הייחש רדנ הרדנ זא .המצע תוחכב ךא ,דואמ

 ילעב יתב ןיב הילגר התתכ איה ; הרייעב םיכרצנה לכ הריכה יתבס

 תלד דיל החינה רחשה תולע םע ;הטורפל הטורפ הצבקו ,תלוכיה

 םוקמהמ הקלתסה ;םכרצ יפכ ,הקסהל םיצע וא ,דגב ,ןוזמ םיכרצנה

 .הכובמב םאיבהל אלו םיינעה שייבל אלש ידכ ,יאשחב

 ענכשל העדי איה .התלועפ לע הל ודוהו הוריקוה הרייעה ישנא

 אוה בוט השעמ ןכא יכ ,השגרה םרותל הנתנו םורתל םילודגו םינטק

 רובעש יל הריבסהב ,הקדצ תתל הענכש יתוא ףאש ינא תרכוז .השוע

 םורתל הבראש לככו .דחא יטולז םורתל ילע ,בוט ןויצ לבקא וב ןחבמ לכ

 ףא .הל ורתענ המורת השקב יתבס רשאכ ,ןכאו .םיבוטה םינויצה וברי ןכ

 םודירטי לבל ,םירישעה היחרוא לע הרמש רשא ,ןולמה תלעב ,רנייו לטיג

 רשפאש רישע חרוא אב רשאכ ,יתבסל המצעב העידוה ,הרזעל תושקבב

 .רפסמ םיטולז ונממ לבקל היה

 םיקקזנל הרזע הנוצרו הצרמ חכב רשא ,השולחו הפופכ ,הנקז השא

 .תידדה הרזע לש ןויערה תובבלב העטנו
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 יקסבונורהא ינד

 ליז רזעילא יבא

 תוחפשמהמ התיה ,יקסבונורהא ןהכה קחצי להומהו טחושה תחפשמ

 ,םוקמהמ הרקע אל חומחלמו תוערפ ימיב ףא ;'ץבולב תוקיתוהו תועודיה

 ךא ,בוזעל החרכוה ,הנושארה םלועה-תמחלמב ,ינמרגה שובכה תעב קרו

 .הרייעל הנושארה תונמדזהב הרזח

 -- דחא ןבו הקרימ ,הקבר ,הנימ ,היח :תונב עברא ויה ב"וש קחציל

 .רזיל-רזעילא

 הרזומ תוירקמ לע עיבצמ דיחיה ןבה

 ,תונב רפסמ הב ודלונ רוד לכב .החפשמב

 םש תאשל ךישמיש ןב -- שרוי ךא

 היה קחצי ףא) .דבלב דחא -- החפשמה

 הלעמל יחש -- לבייפ 'ר ויבאל דיחי ןב

 לבייפ םגו .תובר תונב דילוה ,הנש האממ

 ןיא .(רזעילא 'ר ויבאל דיחי ןב היה

 יתש ול ודלונש רחאלש ,אופיא ,המית

 הלודג הדרחו היפיצב קחצי הכיח ,תונב

 הרוא תיבה אלמ -- עיפוהשכ .שרויל

 ומוי אובב יכ ,עדי קחצי 'רו החמשו

 רמאיש ימ היהי ,ויתובא לא ףסאהל

 ,רזייל-רזעילא ארקנ דוליה .החמי אל ותחפשמ םש יכו ורבק לע שידק
 דא ,בר קוניפל הכז דליה .בר תויהל ויבא ודיעוה תונטקמו ,בסה םש לע
 .ויתויחא ןיב ויתונתמ וקלחב ,בל-בוט הליג ותודליב רבכ

 .ל''ז יקסבונורהא רזעילא די'וע

 לכל החותפ ותלד ,חוורמו לודג תיבה ;דועיל המיאתמ תיבב הריואה
 ןיא ךא ,תדה תווצמו תרוסמה תרמשנ תיבב .החמשב וב םידקופ םיברו
 הבהאו תושונא ,בל-בוט ,'הב הקומע הנומא אלא ,תנבואמ תוקידא ןאכ
 .תלוזל

 וייח ,עבטל בורק הב םדאה ,תוטושפ םייחה תוחרוא ,הנטק הרייעה
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 יאלמ ,םירשיו םיצורח םידוהיה .םיהלאל בורק ובל ,םירשי ותבשחמו

 .בר רוחיאב םהילא ועיגה םלועה ישודיחמ םיבר ,תצקמב םימימת ,תוצילע

 רהנה זמ ,תובחר ויפתכ ,ןוסחו קזח ; קהבומ רפכ ןב -- רזיל רענה

 קומעו בחר קיפאה םהב תומוקמב ףא ,ויתודג ןיב החוש אוה ,ארי וניא

 ,םיקירומ םינרוא יצע לש טחמ ילעב דפורמה ,רעיב ץר אוה .רתויב

 ויבא .הדש יחרפ םיב לבוטו , ("סעדגאי") רעי ירגרג הפה אולמ טקלמ

 ,םיפוזש וינפ .היולג הואגב וילע רהוד אוהו הנתמב סוס ול קינעה ,בהואה

 .ןלצל אנמחר ,םייוגה ידלימ דחאל המה אוה ותובבושבו ונואב ,ץוצק ורעש

 םיתיתפב דרוי גלשהו ץראה לע הניצה תדרוי רשאכ ,ףרוחה תומיב

 רש ינפב הצרתמ איה הב ,הקיהבמ ,הנבל הלמש המדאל םקורו םילודג

 רזיל רענה ךא ,וכותב ףדונ םיעט לישבת לש חיר ,תיבב םימח ,ףרוחה

 הז םירוחצ גלש ירודכ םיליטמ -- ,וירבח םע ץוחב אוה קוסע ;ונניא

 םיקעוצ ,םיטבחנ ,םיכפהתמ ,אפקש ןמיינה לע תשלגמב חורכ םיסט ,הזב

 .םכרדל תינש םיצאו םירוענ תבושמב

 םקוחצב םימוד םה ; ארובה לש וקוחצ יסיסר םנה -- םיקחשמ םידלי

 -- תוחילש ףא התיה ,הלוגב ידוהיה דליל ךא ,תומואה לכב םיהזו לולצה

 .תורודה תשרומו הנומאה תלחג לע רומשל

 תבישיל חלשנ אוה הרשע-עברא ליגבו רדחל רזייל ףרטצמ שמח ןב

 ,ושפנ למחמ ,ונבמ דרפהל השק באלש תורמל ;ןודאר תבישיל כ"חאו רימ

 תונברל ךמסומ ותוארל ,ותווקת הזעש ןויכ ,תאז תושעל ססהמ וניא אוה

 .ןברק לכל אוה ןכומ תעד תיינק ןעמלו

 וירוקיבב .תולודג ול םיאבנמו ןדקשו םכח-דימלתכ הלגתמ רענה

 ,שדוקה ידומל םע דחי .וירבד עומשל םיהמכו ותואיקב לע םיהמת ,הרייעב

 "ריעצה ץולחה" תורדתסהב םג ליעפ .רובצה רובע לועפל יאנפ אצומ אוה

 תסנכה-תיבב םואנ אשנ ,םיבורק לצא רקיב םש ,קושינפילב .'ץבולב

 דע הז םואנ םיחכוש םניא ,זאמ ודרש רשא ,םידדובה .הרייעב םסרפתהש

 עודי יתלבהו ברה לחקה לומ שגרנ דמע ,המבל תולעל ןמזוה רשאכ .םויה

 םאנו המבה לע תועש דמע ;ףטשב וירבד וצרפ ,רבדל לחהשמ ךא ,ובורב

 .ומוקממ שמ וניא םיעמושהמ שיאו ,תובהל בצוח לוקב
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 היסנמיגל ףרטצמו הנליול עסונ ,ויבא בל ןובאדל ,הבישיה שטונ םלעה

 םישקבמ ,ובל לע ורבדיש םינלדתש וילא חלוש ,רתוומ וניא באה .תינוליח

 ,השוחנ ותטלחה ;ברסמ אוה ךא -- הבישיל רוזחל םילדשמ  ,םיננחתמו

 .הלכשהל ותפיאש קפסל הלוכי הבישיה ןיא ,תעדלו ליכשהל ההמכ ושפנ

 תוניחבב החלצהב דמע ,היסנמיגה ידומל הנש ךות םייס הנליוב

 .םיטפשמל הטלוקפל -- הטיסרבינואל םשרנו תורגבה

 םיטנדוטסל רזע ירועש ןתונ .וידומלב ןייטצמ אוה הטיסרבינואב ףא

 היהיש רורב ,הלולסכ םייחב וכרד תיארנ התע ,םהידומלב םישקתמה

 .חלצומ טילקרפ

 .ויתותוא וב ןתונ ,ןכל םדוק תובר םינש ,וב קבדש ינויצה סוריוה

 בטימ .הב זחאהלו בשיתהל ואוביש לארשי-יריעצל הקוקז לארשי-ץרא

 ולע ,ינושמש היבוט הלעבו הקבר ,הריעצה ותוחא םכותב ,'ץבול לש רעונה

 ףרטצמו וידומל חנוז ,המשגהה תע העיגה ורובע ףאש טילחמ אוה .רבכ

 באה .םייחב ותיער -- ובל תבוהא -- הנייש םג תאצמנ םהיניב ,םיצולחל

 םיטפשמה ןמ ונב בל תוטהל חילצי דוע יכ ,הווק ובל רתסב ,בר סעכ סעוכ

 םינעוטה שיו ,ברב ךרוצ ןיא ירה םש + לארשי-ץראב ךא ,שדוקה ידומל לא

 ,ןבה לש םירוענה טהלו ץרמה .רבד םש יוצמ אל תחדקו םיברע דבלמש

 .לארשי-ץראל הלוע אוהו באה לש וסעכ לע ורבג

 -שולש ךשמ .הנומאב השדח-הנשיה ותדלומ תרשמ אוה לארשי-ץראב

 ףרטצמו טדנמה תרטשמב ידוהי רטוש דיקפתב אצמנ אוה הנש הרשע

 .רתויב תונכוסמה תומישמל

 םיסגלקה .'ץבולב תיבהמ תועידיה וקספ ,הינשה םלועה-תמחלמ ימיב

 םידוא קר .ןשעו שא יכסמב הפוריא ידוהי תולהק ולעה םהירזועו םיצאנה

 ליכשה רזעילאש תורמל .היתוארונ לע רפסל ידכ ,האושה ןמ ורתונ םילצומ

 תא אלמש ארונה ןוגיב ןיחבהל וילא םיברוקמה ולכי ,ובאכ תא ריתסהל

 .ותלהק ןברוח לעו ויריקיו וירוה חצר לע ,ובל

 תמלשהל הנפתה התע .לארשי םעל ימואל תיב םק ,המק לארשי-תנידמ

 הלגתה ,טילקרפכ ותדובעב ףא .חלצומ ןיד-ךרוע היה אוה ןכאו וידומל
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 אלש םירחאב ךומתל תונוכנה ,תלוזל רוזעל ןוצרה -- תיניפואה ותנוכתב

 .סרפ לבקל תנמ-לע

 .םייחה-ץעמ ףטקנ ,דבלב ששו םיעברא ןב ותויהב

 השולשו ,קינזר תיבל ,הנייש ,הנמלא וירחא ריאשה יקסבונורהא רזעילא

 .קחציו דג ,ןד :םינב

 םלוא ,הלוגב הנשיה תיתחפשמה תרוסמה ןמ הגירח םה םינב השולש

 .וילע העיפשה לארשי-ץראד הריואש םירמוא שי

 (סניפ) לטניפ הדירפ

 יבלב חצנל רמשי ןרכז

 -תה הנושארה םלועה-תמחלמל דע

 בוחרה -- "סאגסַאלש"ב ירוה וררוג

 םיולש םייח זא ונייח .'ץבול לש ישארה

 ומצע בוחר ותואב .והמ רוסחמ ונעדי אלו

 יתדוד ,(קחצי) ה'ציא בוהאה ידוד רג

 .הלכימו הטיימ ,ןהיתונבו הנייש

 רחאל ,הנושארה םלועה-תמחלמב

 -ובונל ונרקע ,תוברקב הברחנ הרייעהש

 .דואמ םש ערוה ילכלכה ונבצמ .קדורג

 ,ףתרמ תרידב ונררוגתה םינש עבשכ

 אלמתמ היה ףרוחהו ותסה ימיב רשא

 .םיילדב םימה תא בואשל ונצלאנו םימ

 ראשנו השק הלחמב הלח רשא ,יבא לש ותואירבל וקיזה תוביטרהו שבועה

 הגאדהו הסנרפה לועב תאשל החרכוה ימא .ותומ םויל דע ותטימל קותר

 .החפשמה םויקל

 ,םירזוחה ןיב איה ףא ונתחפשמ התיה ,'ץבולל רוזחל םיטילפה ולחהשמ

 םויקל הסנרפ קפסל ידכ ,הב היה אלש הנטק תונחמ ונסנרפתהו תיב ונמקה

 .תחפשמה
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 הדמע ,ונרוסחמ ונל איצמהל תובר תועיגי העגיתהש יפ-לע-ףא ,ימא

 םויס םע ."תוברת" רפסה-תיבל ונתוא החלשו םידומלב ךישמנש ךכ לע

 .החפשמה תסנרפב ונרזעו הדובעב ונבלתשה ,עוצקמ ונדמל רפסה"תיב

 רעונ תועונתל ךייתשה ובורב רעונה ;םירע ויה הרייעב הרבחה ייח

 יריש ונרש .םילויטלו האירק יברעל ,תואצרהל ונפסאתה םיברעב .תוינויצ

 .לארשי-ץרא לעו ונדיתע לע ונמלח ,תדלומ ירישו םע

 ךרד ןיא יכ ,עדי רעונה .בטיה תוימשיטנאה השגרוה 1933 תנשב

 הרשכה יצובק זא ומקוה ןילופב .לארשי-ץראל תולעל אלא ,וינפל תרחא

 .תדבועה לארשי-ץראב הנומוק ייחלו הדובעל םירבחה וננוכתה םהב ,םיבר

 התלע 1934 תנשב .'ץיבונרבב "הירחש" ץובקל הפרטצה ,הנימ ,יתוחא

 תובשיתהל המצע הרישכהש הנויצ-סנב הגולפל הפרטצה ,לארשי-ץראל

 .לילגב ,הנפד קשמ םויכ ,ןיקשיסוא תדוצמב

 קשמל יתפרטצהו הצרא יתילע 1935 תנשב .הרשכהל ינא יתאצי הירחא

 .דורח-ןיע

 ונחלצה ,הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל יצחו הנשכ ,1937 תנשב

 ונישע יבא לש ותריטפ רחאל .תימלוש -- הטיימ ונתוחא תא ונילא איבהל

 םעו החלצה אלל ךא ,הכרב ,ונתוחאו אמא תא םג איבהל םיבורמ םיצמאמ

 .תיבה םע רשק לכ קתונ המחלמה ץורפ

 תנתונ הניא ,םיצאנה םיררוצה י"ע ודמשוה יתוחאו ימא יכ ,העידיה

 .יבלב חצנל רמשי ןרכז .חונמ יל

 יקסוואנָארא םייח-ןימינב-לאומש

 החפשמ ןיימ ראפ דימת-רנ א

 -עטש ןיימ ןזַאלראפ בָאה'כ טניז ,קעווא ןענייז ןרַאי ליפיוזא שטָאכ

 סע טלָאוו ןטכענ טשרע יוו ,ןגיוא עניימ ראפ יז טייטש ,שטבול עלעט

 סָאלש םעד ,ךייט םעד ,ךעלעסעג ןוא ןסאג עריא ךיז ראפ עז"כ .ןעוועג

 ,סֶָאלש םוצ טריפ סָאוו ,רעמייב עכייה ןופ עיילא ענייש יד ,לגרעב ןפיוא

 רעבָא ,ןשטנעמ יד ןופ ןעזסיוא םעד וליפא ןוא םורא סעקנַאל ענירג יד
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 ךיז ןענָאמרעד וצ טינ ,שינעכעדעג ןיימ ןופ סיורא ןענייז ןעמענ ערעייז

 .רעמ

 ץנאג א ךאנ הבצמ עטצעל יד ,רפס ןקיזַאד םעד ןיא רעבַא ליוו'כ

 טימ ןעגנערבסיורא ,החפשמ ןיימ ןופ לייט א ןענַאמרעד ,ןדיי לטעטש

 סֶאוו ,םישעמ ןוא תודימ ערעייז ןופ לייט א ,תוחוכ ענעדיישאב עניימ

 -חרזמ ןיא ןבעל ןשידיי ןראפ שיטסירעטקאראכ יוזא ןעוועג ןענייז

 .עפָארייא

 טאהעג טַאה רע ;רעלַאטס רעד ,לדנעמ-ןרהא ןעוועג זיא עטאט ןיימ

 זיא עטאט ןיימ .ךיא ןוא לארשי ,ךורב רעדירב ערעטלע עניימ ,ןיז יירד

 רעבַא זיא'ס .דיי רעזייב ןוא ןסעכ סלא לטעטש ןיא טנכערראפ ןעוועג

 ,ןדניצנַא ךיג ךיז עקאט טגעלפ רע ;גנוניימ עקיטכיר ןייק ןעוועג טינ

 סעכ ןייז טגעלפ דלאב .טונימ עכעלטע ףיוא רַאנ רעבַא ,סעכ ןיא ןרעוו

 יוו ,טאהעג טָאה רע .סטוג ולוכ ןייז קירוצ טגעלפ רע ןוא ןדניוושראפ

 רע זיא הבוט א ןשטנעמ א ןַאט וצ .ץראה ןדלַאג א ,סע טגַָאז ןעמ

 ,דניירפ ןטוג א ראפ רָאנ טינ ןוא .''רעסאוו ןיא ןוא רעייפ ןיא ןפַאלעג"

 ןייא טינ .ןָאטעג סטכעלש םיא ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ראפ וליפא רָאנ

 ןא טאהעג ךיוא טַאה רע .טנעה עשייוג ןופ טעוועטארעג רע טַאה דיי

 ענייז יוו רעמ ןבעגעג ,טגָאזעגפַא טינ םענייק ,הקדצ ראפ טנאה ענעפַא

 .ןטימעגסיוא טינ טרעוו בוטש ןייז זא ,ךעלקילג ןעוועג זיא ,ןטייקכעלגעמ

 .טנרעלעג זדנוא ךיוא רע טָאה הדימ עקיזַאד יד

 טינ ןבַָאה עכלעוו ,סעקינלעבאראק רעדַא רעלדנעה-קראמ עמערַא

 א ןגירק קידנעטש םיא ייב ןגעלפ ,ןעלדנאה םוצ לבור ראפ יד טאהעג

 .הלילח ,טנעצַארפ םוש ןייק ןַא ,דסח-תולימג

 זיא יז .טנעקעג טינ ךיא בָאה ,ה"ע עטיג-עזייר ,ןעמאמ | ןיימ

 טעוועדַאהעגפיוא ךיז בָאה'כ .םישדח סקעז ןעוועג טלא ןיב'כ ןעוו ןברָאטשעג

 ןעוועג זדנוא ראפ זיא יז .סרעקירב םעד לרעב ,עשאב ,רעטומפיטש א ייב

 יז טָאה זדנוא רַאנ טינ .ןטכיזניה עלא ןיא רעטומ עדנביל עטוג א יוו

 תעב ןענייז עכלעוו ,רעדניק ייווצ סרעדורב ןיימ ךיוא רַאנ ,טעוועדַאהעגפיוא

 ןוא ,ןעמאמ רעייז ןופ ןרָאוועג טמותיראפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 .ןשטייד יד ייב טפאשנעגנאפעג ןיא ןעוועג זיא רעדורב רעד
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 וצ קלתסנ טייצ ןייז טמוק'ס זא ,טליפרעד טָאה עטאט ןיימ ןעוו

 ןייז ןבעגעגרעביא ייז ןוא ןדיי רַָאּפ א ןפור טקישעג רע טַאה ,ןרעוו

 ילווצ יד ,שטבול ןופ טייוו קעווא ןענייז ןיז ענייז יוו ,תויה : גנאלראפ

 ,ךיירקנארפ ןיא ןטאט רעייז וצ ןרָאפפֶא טיוט ןייז ךַאנ ןלעוו ךעלקינייא

 ,טיוט ריא ךַאנ ןוא בייוו ןייז ראפ ןגעמראפ ץנאג ןייז רעביא רע טזָאל

 טאהעג רעבַא טַאה רעטומפיטש רעודנוא .להק םוצ ןייגרעביא ץלא לֶאְז

 ,רימ זא ,זדנוא וצ ןבירשעג טָאה יז .ןאלפ ןטכארטראפ טייוו ,רעדנא ןא

 רימ .ןעמַאנ ריא ףיוא ןביירשרעביא ץלא ןלֶאז ,םישרוי עכעלצעזועג יד

 טקישעג יז טַאה ,טיוט ריא ראפ ץרוק .השקב ריא טליפרעד ףכית ןבַאה

 ,אריפאש םהרבא"ילא ןיזוק רעזדנוא ןוא ,ןועמש-לארשי ,רעדורב ריא ןפור

 ץלא ןטעבעג ,ןטנעמוקַאד יד ןבעגעגרעביא ייז טַאה יז ;סאגשיפ ןופ

 זא ,ךיוא ןעז ,םימותי עדייב ראפ ןבעגרעביא טלעג סָאד ןוא ןפיוקראפ

 טליפרעד שטנּוו ןטצעל ריא ןבָאה ייז .ןעמענוצ טינ סָאד לֶאז הליהק יד

 .ףוס ןזיב

 ןעמונעגסיורא סיצאנ יד ןבָאה ,המלש-ךורב ,רעדורב ןטסטלע ןיימ

 ןייא רעסיוא) עילימאפ רעצנאג ןייז טימ ,זיראפ ןיא זיוה ןייז ןופ

 רעייז ווו ,טינ טסייוו רענייק ןוא (רעדניק עניילק ייווצ עריא טימ רעטכַאט

 סַאד טקינייפעג טָאה רעדורב ןטייווצ םעד .ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג

 תעב .רעדורב םעד טעוועטארעג טינ סנטייצאב טַאה רע סָאווראפ ,ןסיוועג

 רימ ראפ רע טַאה ,1965 רעטניוו ,עקירעמא ןיא רימ ייב ךוזאב ןייז

 טינ ייז ףיוא טַאה רע סאווראפ ,ץראה טקיטייוועצ ןייז טדערעגסיוא

 זיא'ס זא ,ןזיוועגפיוא ןוא טקיאוראב םיא בָאהכ .ןבעגעג גנוטכא גונעג

 ןייז רעבַא ,ןעוועטאר וצ ךיז ןעוועג ךעלגעמ טינ טעמכ סיצאנ יד ייב

 רימ וצ ןיוש זיא ,רעטעפש םישדח יירד .ןכַארבעג ןבילבעג זיא טימעג

 .טיוט ןייז ןגעוו העידי עקירעיורט יד ןעמוקעג

 ןופ גנוביוהרעד רעד ראפ דימת-רנ א ןייז תורוש עקיזָאד יד ןלָאז

 .תומשנ ערעייז
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 'ץיבונמלק הדלוג

 די'ה םהרבא יחא לש ורכזל

 הביחב והוניכ םלוכ .םיניע רוחשו רעש בוהז רענ -- םהרבא

 .הל"מהרבא

 קינחמ ןורכזכ  ,וננורכז יכבנמ הלוע אוה |; הל'מהרבא ונניא התע

 .רבעה יליפרעב גומנו ךולה ,קחרתמו ךלוהה ,ביאכמו

 שי תובישח וזיא יכו !? הנש םישולש ינפל +? הנורחאל ויתיאר יתמ

 ,רחא םלועב אצמנ אוה ןה ! הל'מהרבא לע םיבשוחש העש םיכיראתל

 .ומויב םוי ידמ ונתאמ ותוא םיקיחרמה ,םילבוקמה םיכיראתל םוקמ ןיא וב

 ינפל הדמע החפשמה .הנורחאל ונשגפנ ,1939 ,יאמב רשע-השימחב

 הילעל יתננוכתה ינאו הבישיב דומלל ואצי ,המלשו ןבואר ,םיחאה :דורפ

 .לארשי-ץראל

 לע בתכ ןתוא תורושב ,בתכב יוטיב הדירפה תיווחל ןתנ הלי'מהרבא

 ךכו .ןורחא רשוא לש םולצ -- הלוכ החפשמה המלוצ הב ,הנומת בג

 : בתכ

 טקולתו ןתי ימ הווחא לש למס הנהו"

 החפשמה לכ םיחא לש ןורחא םולצ

 ,דחא גג תחת םרזפ לרוגה רשא

 ."הריחבה ץראב .םינוש םירבעל

 התוא תיאר אל דגנמ ףא ,"הריחבה ץראב" תויהל תיכז אל !הל'מהרבא

 וטגב ,תינש החפשמהמ קלח קר תוארל תיכז .המייקתה אל ךתשקב

 ךתוחא תאו אבא ,אמא תא םינעמ ,םדא יארפ דציכ ,ואר ךיניע ,'ץרובד

 .המחנ

 אל ךא ,םימחולה םינזיטרפה תורושל ךתופרטצהב ,םינמרגב תמקנ

 ומב ;םדאב הנומאה תדבא ,ךיניע וארש תועווזה ךבלמ חיכשהל תלוכי

 .ךייח ליתפ תקתנ ךדי

 הבזעש הרוהט שפנ :תימד תומדא ילע םונהיגמ ומצע טלימש ךאלמל

 .הלעמ לש הבישיל הרבעו עשרהו האמוטה

 .חצנל ונבלב ךתומד אשינ
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 ינגד הנוי

 ל'ז יציבלומש סקמ

 ל''ז ץיבלומש םקמ

 הרייעב הפנע החפשמל רצנ היה

 .'ץבול

 תונשב רבע השקו הכורא ךרד

 ףתתשה הנושארה םלועה-תמחלמב .וייח

 -- הינשבו ,יסורה ראצה אבצב לייחכ

 ורבעו הפוריאב וראשנש םידוהיה בורכ

 -ב .יצאנה םונהיגה ירודמ תעבש תא

 ותשא תא דבא ץראל ץראמ  הדידנ

 תבשל היה רשפא תולילו םימי .ותדליו

 .ןילע רבעש המ תא ויפמ עומשלו

 בוזעו דדוב ראשנ המחלאה רמגב

 -שה אוה ךא ,םידידי ילב ,החפשמ ילב

 םתדליו הינשה ותשא .חילצה ףאו וייח תא שדחמ תונבלו רבגתהל לדת

 .ילוחה תונש לכב הבהאבו תוריסמב וב ולפט -- תבל םהל וצמיאש

 תצמואמה ותב תא .וידידיו ויריכמל רוסמו בל-בוט ,היה רקי שיא

 אלש יפ-לע-ףא ,רוזעל הצר םלוכל .תוריסמב הל גאדו בא תבהא בהא

 .האנ החידבבו םינפ רואמב ,הבוט הלמב רשאמ ץוח ,המב ול היה

 הבר .הכבו התמדא תא קשנ ,הצרא אובל חילצה רשאכ דואמ חמש

 ,תומתוימ ונראשנ וישכע .ויתויחא תונב םע ץראב שגפנשכ ותחמש התיה

 היה .ץראב ותויה תונש עבשל בורק ךשמב שדחמ וילא ונרשקתה יכ

 .ותוא ונדבאש בלה באוד המ .בא ומכ ונל

 .חצנל ותוא ורכזי והוריכהש הלא
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 הרובגהו האוט ה

 הרובג יד ןוא ןברוח רעד
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 .םילשוריב האושה ףתרמב ןורכ% תבצמ



 רענילרעב קחצי

 ! לחומ טשינ ןיב ךיא

 יד ןיורק יד -- טָאטש םישודק יד -- עשראוו רָאנ טשינ ןוא

 ,ןליופ ןופ עקיטולב
 ,עקַארק ןוא קָאטסילאיב ,ענדַארג ןוא שזדַאל ןוא ןילבול

 טעכיוא ענליוו ,גרעבמעל

 טָאה םייה רעזדנוא ןופ געוו ןוא געטש-לכיורטש ןדעי ךרוד
 ,טחוש רעד טזיירפשעגכרוד

 טשינ טָאה רע ןוא החיצר ןיא טעכַאפעצ דרעווש טימ
 .ןליוק וצ טרעהעגפיוא

 טפאלקעגנַא ךיז -- ףיורא ךייהרעדניא -- תולוק עטצעל יד
 ,ןליוה למיה ןיא

 -- תורונמ עקיטולב -- ןדנוצעגנָא ךיז ןוא ןלאפעגפַארא קירוצ
 םעד ןופ השודק יד טעמתחעג טָאה עשראוו רֶאנ טשינ ןוא

 --  תורוד ראפ םש

 יד ףיוא -- ןסייר ךיז בייל סעפַארייא ןופ רעדילג עלא ןופ
 .ןליונק ןדנווו

 ןיימ לכיימש-גנובעגראפ ןיא ןעמירקראפ טשינ לעווכ
 םינפ ןטעוועטראהראפ

 סאה ןעלגַאל טימ ןוא ךיז ןיא המקנ יד ןעווָאכ קיבייא לעוזכ
 -- ןזייפש יז
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 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ענעטעמראפ ןופ ןוא רעדניק יד ןופ ,ןקילב-הסיסג עטצעל יד
 ,ןזיירג

 ןלעוו ייז ןוא ןקוק ןגיוא עניימ ןיא רימ קידנעטש ןלעוו ייז
 ןענָאמ

 ןדעי ראפ ,טָאטש עדעי ראפ ,שזדַאל ראפ ןוא עשראוו ראפ
 לכיורטש ןוא ליורג ןוא ןייפ

 -- עקידנגייווש ,עטראה אזא העובש א ךיז ןיא ןענעמתח לעווכ
 ,עמוטש

 םותי רעטעוועטארעג ,רענעבילבעג דמערפ ןיא -- ךיא זא
 -- המוא ןיימ ןופ

 ! לחומ טשינ ןיב ךיא !לחומ טשינ ןיב ךיא

 1947 "ןייז לָאז ליטש" ךוב םענופ

 .יציטלדו 'ץבול ישודקל ה''כה ןורכזה םסויב תורנ תקלדה



 ליז 'ץיבלקני ןתנ

 ...החפשממ דחא

 -ה יבשות ברקב הררתשה הכובמ

 םיסורה יכ ,העידיה הטשפשכ הרייע

 לש םייברעמה תוזוחמה תא "וררחש"

 םישנא .הרייעל םיברקתמו תסבומה ןילופ

 .ואוביש םישק םימיל ןוזמ רובצל ורהמ

 הלומעת להנ ,הלוגאר יסורוליבה ריצה

 ךכ ידכ ךות ךא ,שדחה רטשמה תבוטל

 םנמא יכ ,ורמואב -- ונושלב לשכנ

 השבלה יכרצב רוסחמ היסורב םייק

 ,'ץבולמ הלגוה ןכלו -- ... לבא הלענהו

 ,שובכה תונוטלש י''ע

 םיבר .יטיבוסה רטשמל תודגנתהב דשחנש ימ לכ ורסא םיסורה

 ונגרא םה .ומאלוה רחסמה יתבו תויונחה לכ ,שוכרה ילעב רקיעב ,ולגוה

 רשא ,הדובעה ירסוחמ ומשרנ הב ,הדובע-תכשל המקוהו להנמ תודסומ

 .המיאתמ הדובעב וצבוש

 היה אלש ימ ,םילענו םידגבל הכאלמ-יתבב םבורב ודבע םידוהיה

 ,תיאלקה תרצותל ירוזאה ןסחמה היה הרייעב .תודיקפב קסע הכאלמ-לעב

 ,יקציבוכוז רמ דבע ימיעו הז ןסחמב יתדבע ינא .ןתשפו תואובת רקיעב

 היה ישארה תונובשחה להנמ .'ץיבוניבר םהרבא לש ונתח ,רימ הרייעהמ

 .יקסרפ השמ

 -חמל וכפה תסנכה"יתב ;התורפסו תיסורה הפשה ודמל רפסה-ייתבב

 וכישמה םייוגה ,תיבלסוברפה היסנכב ועגפ אל תאז תמועל ךא ,םינס

 .יוניש לכ לח אל וליאכ ,ללפתהל

 ונפ םהילא ,םירבח העבראו םירשע תב הצעומ ורחב ,הרייעה יבשות

 .תונוטלשה םע ונתנו ואשנ םהו תונלבוקו תושקבב

 תונמאנה תלאשב הבר תושיגר התיה ךא ,םידוהיל ןיוע סחי שגרוה אל
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 ,יתדובעמ דימ יתרטופ ,תירבה-תוצראב חא יל שי יכ ,עדונשמ ;ןוטלשל

 ,היה רבד לש ושורפ ;םישדוח השולשל ךא הפקותש תוהז תדועת יתלבק

 .םוקמהמ חלשהל ינא לולע יכ

 .םהב ודגב םינמרגהש דע ,םישדח העשתו הנש םוקמב והש םיסורה

 לש הלהב תסונמ הלחה ,ברקתמ ינמרגה אבצה יכ ,תועומשה ועיגהשמ

 ןימאה אל ,םינמרגה תובעות לע תועידיה תורמל .תיטיבוסה תודיקפה

 .וטלמנ אלו םוקמב םידוהיה וראשנ ןכל ,תועומשל הרייעב ידוהיה רובצה

 ששחו תיסורה הפשל הרומ היהש ןויכ -- ,טלמנ טשקב אביקע

 רובעל רבכ היה רשפא-יא לבא ,היולרוגינל עיגה אוה .ינמרגה ןוטלשהמ

 .ויתובקע לע רוזחל ץלאנ ןכל ,היסורו ןילופ ןיב ,םדוקה לובגה תא

 יבשותמ קלח לש עויסב ,ינמרגה ןוטלשה םוקמב ססבתה םיתניב

 ,הכומסה היביא תרייעב ,ופאטסגל רסמנו ספתנ אביקע .םירצונה הרייעה

 .קושה רככב ,הילתב גרוהל ותוא האיצוה רשא

 דימו ,ידוהיה שוכרה תא זובל תירצונה היסולכואל וריתה םינמרגה

 ףורט ךות ,וללותשה םייוגה ;תועש עבראו םירשע ךראש םורגופ ךרענ

 ואבחוה םהב רותסמ תומוקמ ושפיח ,דיל אבה לכמ וזזבו ודימשה ,וסרה

 יכרצממו שוכרמ םיתב ונקור ,תותלד ודירוה ,תונולח וצתנ ,ךרע ירבד

 םיבושיב ףא .תותלדו תונולח אלל ,חור לכל םיצורפ םיתבב ונרתונ .ןוזמ

 .םידוהיה יתב ודדשנו וזזבנ םינכשה

 ינפמ תרמשמל ,םשוכר תא הביבסהמ םירצונל ורסמש םידוהי ויה

 .םימויאו תוכמב ושרוגו ונענ אל ,הרזח םנודקפ ושקבשמ ךא ,םיערופה

 בוחרב םיתבה ופרשנ .תוצצפהה ללגב רקיעב ,ףרשנ הרייעהמ קלח

 ."סאגסַאלש" ,הריטה בוחרמ קלחו הב'צשופק בוחר ,"סאגשיפ" ,םיגדה

 תאז ודדש םש ךא ,הפרש ששחמ הדשל םשוכר ואיצוהש םידוהי ויה

 .םייוגה

 היה םולשתה -- האובת ףוסיאב ץירפה לצא ודבע הרייעה יבשות

 .םינוקיתב רקיעב םהב וקסעו וחתפנ הכאלמ-יתב םג ;האובתב

 תוקנל ,םירבגה לכ ווטצנ םוקמה תא ושבכ םינמרגהש רחאל םיעובש

 םכותב ,םינמרג תצובק םוקמל העיגה הדובעה תעשב .הרייעה תובוחר
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 ןיב .םידבוע םיעבראב ךרוצ םהל שי יכ ,ורמאו םיימוקמ םייוג רפסמ

 בקעי 'ר -- םהיבא .ץלוס םהרבאו (השוק) לאיתוקי םיחאה ויה םיחקלנה

 םהל שיש התיה הבושתה ,םיחקלנ םה המ םשל םינמרגה תא לאש ,ץלוס

 הלוכ הצובקה ; ןמגרותמכ שמשל בדנתה בקעי 'ר ;ןמגרותמב םג ךרוצ

 .דציכ עדוי ןיאו התפסנ

 יתרתתסהו הדשל יתקמחתה ,הדובעל םילעופ םיחקלנש יתעמש רשאכ

 .המקה ךותב

 -ה דיקפתל םישנא רשע"םינש ורחבנ ,ינמרגה דקפמה תשירד יפל

 היה ונגס ,'ץיבוביל םייח-בקעי הנמתנ "דסומ"ה ,שאר-בשויל ."טארנדוי"

 .ינמרגה דקפמה תודוקפ לכ עצבל היה ביח "טארנדוי"ה .קורב םייח

 תגכהבו תורעיב הדובעל םידוהי תוצובק וחלשנ ,םינמרגה תשירד יפל

 םתוא ,הזר-בלחו םחל "טארנדוי"ה לבק הדובעה תרומת ; לובכמ םינבל

 .םיבשותה לכ ןיב וקלח

 לע בוהצ יאלט תאשלו וטגל סנכהל םידוהיה לע יכ ,הארוה האצוה

 .םוקמב הרונ הארוהה לע רבועה .יוהז םשל -- םבגו םזח

 םישנאה ;ץרובדב הדובע הנחמל וחקלנ םיריעצ םידוהי תואמ שולש

 דע ונעגה ;תולגע לע ולעוה הכילהב םישקתמה ,לגרב םוקמל ואצי

 .יממעה רפסה-תיב ןינבב ,ןולל ונראשנ םשו הנצדורוהל

 ונכשמה תרחמל .םוקמב ורונ ,ןטב יבאכ לע וגנואתה רשא ,םיחא ינש

 ורבעוהש םיעלס תביצחב ונדבע הדובעה הנחמב .ץרובדל דע לגרב

 הזו "טארנדוי"ל םינמרגה "ומלש" ונתדובע רובע .םיבצומ תינבל תיזחל

 .ןוזמ ונל קפסל היה ביח ודיצמ

 הנחמהמ ררחשל חילצה ונלש "טארנדוי'ה .ביבאל דע ונדבע ץרובדב

 -- םידלי םע תוחפשמ ילעב המכ ןכו ,עוצקמ-ילעבמ קלח הרייעל ריזחהלו

 .ןורחאה דע ודמשוה ץרובדב וראשנש הלא .ינא םג יתייה םהיניב

 רמולכ -- "היצקא" המייקתה קדורגובונב יכ ,העידי ונילא העיגה

 תא רכוז ינניאש ,ידוהי דוע םע יקסניזרב ןורהא .גרוהל ואצוה םידוהיה

 ,חמק תנחטל וסנכנ ךרדב .םש ערא המ עדווהל קדורגובונל ואצי ,ומש

 זר
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 םינמרגה וספת םהינש תא ףא ;םוקמב היה אל רבכ ידוהיה ןחוטה ךא

 .םוקמב םהב וריו

 ,'ץבול וטיגל ואבוה ,'ץיבזבורו קובילנ ,הנברד ,ץינביא תורייעה יבשות

 לגרב תכלל השקתה וא הלחש ימ לכ .ולסוחו םהיתומוקמב וראשנ םהידלי

 .לסוח -

 -שהו םידוהיל ולכנתה ,רקפהל ךפה ידוהי םד ,ורימחהו ובר תורזגה

 .תומ דע וגוע םיבר .םומעש ךותמו עושעש םשל ,םודימ

 .לצנהל חילצה ונתרייע ידוהימ ,ריעזמ טעמ

 .דוע םניא הידוהיו 'ץבול השודק הלהק

 ... שדקתיו לדגתי

 .'ציטלדו 'צבול ישודקל ה''כה ןורכזה םסויב



 שטיוועלעקנאי ןושרג-לארשי

 אטעג ןיא ןעוועג ןיב'כ

 -יבאמ -- 1939 ,טסוגיוא ,ןליופ

 ! עיצאזיל

 ןעוו ,ןעוועג גָאט-רעמוז רעסייה א

 -וצ ךיז לעפאב םעד ןעמוקאב בָאה'כ

 וצ ,יימרא רעשיליופ רעד ןיא ןלעטש

 ןליופ "דנאלרעטַאפ" ןיימ ןקידייטראפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןעיימרא עשיצאנ יד ןגעק

 ןטוג רעייז ןעגנילשוצנייא ןסַאלשאב

 -רעד ןוא ,האנש-ןדיי רעד וצ ףתוש

 .טלעוו עצנאג יד ןרעבַא

 ךיא ןיב רעטעפש ןכָאוו ייווצ טימ

 ,לטעטש ןיימ ןיא ןעוועג קירוצ ןיוש

 ןוא טולב ןיא ןעגנאגעגפַא זיא יימרא עשיליופ יד .החפשמ ןיימ ןשיווצ

 יד ,ןלאפעג זיא הכולמ עשיליופ יד ;ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה

 עפראש ערעייז ןזיוואב ןוא ,טעוועדליוועג ןיוש ןבָאה רעדרעמ עשטייד

 .ןדיי עשיליופ יד ןגעק לגענ

 עשיטעווַאס יד ןעמוקעג זיא ,םייהא ןעמוק ןיימ ְךַאנ געט יירד

 ,רעיירפ לסיב א טמעטַאעגפַא ןבָאה רימ .טנגעג רעזדנוא ןופ עיצאפוקַא

 .טקידנעראפ זדנוא ראפ זיא המחלמ יד

 וצ ךיז ןסאפוצ ןופ םישדח קיצנאווצ ןעמוקעג םעדכַאנ ןענייז סע

 עצנאג יד טמערַאראפ ןעגנוזַאל ענייז טימ טַאה סָאוו ,םישזער םעיינ א

 ןכלעוו ,ףרַאד ןיא רעיופ םעד ןוא טָאטש ןיא דיי םעד ,גנורעקלעפאב

 -יינ יד ןיא ןבירטעגניירא ןוא טריזיוויטקעלַאק חוכ טימ טָאה ןעמ

 .ןזַאכלַאק ענעמוקעגפיוא

 טימ ןצירק ןוא ןטסיופ יד ןלייב ןופ םישדח ןעוועג ךיוא ןענייז סַאד
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 -סנארט-ןאב עקיזיר יד קידנעעזוצ ,קיטייוו ןוא סורדראפ ראפ ,ןייצ יד

 טָאה סָאוו ,יימרא רעשטייד רעד ראפ טלעטשעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןטרָאּפ

 ,זייפש ןוא ןפַאטש-יור ,עפַארייא רעביא שראמ ןקיטולב ריא טצעזעגרַאפ

 סעטאמש ןיא ,עקירעגנוה-בלאה יד טקיטיינעג יוזא ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא

 .דנאל ןשיטעווַאס ןסיורג ןופ גנורעקלעפאב ,עטדיילקעג

 רעד ,גָאט רעטקינוזעצ-לעה ,רענייש א ןעמוקעג זיא רעדיוו ןוא

 ןייז ,טלַאצאב שטייד רעד טַאה גַאט םעד ןיא .1941  ,ינוכ רעטד2

 .ןברוח ןוא טיוט ,המחלמ טימ ,תורוחס ןופ רעלעטשוצ ןשיטסינומָאק

 .יימרא רעד וצ ןלעטשוצ ךיז לעפאב א רעדיוו ןוא עיצאזיליבָאמ רעדיוו

 ,עטריזיליבָאמ עלא ןרירטנעצנַאק וצ ןביוהעגנַא ןעמ טָאה ,גַאט ןבלעז םעד

 רימ .סָאלש רעשטבול ןופ חטש ןפיוא ,ןֶאיאר ןצנאג ןופ ,םייוג ןוא ןדיי

 ייווצ רעגייזא .ינוי ןטס-23 םעד ,קיטנָאמ זיב ןבילבראפ טרַאד ןענייז

 -רעטייוו ףיוא ןטראוו ןוא םייהא ןייג ןליופאב זדנוא ןעמ טָאה גַאטימכָאנ

 ןעגנורעלקפיוא םוש ןייק קיטיינ ןעוועג טינ זיא'ס .ןעגנוזייוונָא עקיד

 רעדליוו א ןיא ,ןטמא עשיטעווַאס עלא ןבָאה דלאב לייוו ,בצמ םעד ןגעוו

 .ןפיולטנא ןוא ןטנעמוקַאד ןענערבראפ ,ןקאפ ךיז ןעמונעג ,הלהב

 א טרעהרעד רימ ןבָאה ,ירפ ןעצ רעגייזא ,קיטסניד ,סנגרַאמוצ

 ןעמוק טייז רעשטיטאלעד ןופ יוו ןעזרעד ןבָאה רימ .ןרָאטָאמ ןופ ןשיור

 ךיז ןזַאל ,לטעטש םורא לַאמ עכעלטע ןזיירק ייז ,ןענאלפַארע ןיינ ןַא

 ןענייז סעבמַאב עטשרע יד .ןרידראבמָאב וצ ןַא ןביוה ןוא קירעדינ ּפַארא

 ןיא ןלאפעג זיא עבמָאב א .עיוג א טיוטעג ןוא ךייט גערב ןפיוא ןלאפעג

 ןכָארבעגסיוא זיא'ס .טשטָאּפ רעד ןיא ןפַארטעג טַָאה ענייא ךַאנ ןוא קאטראט

 -עגנייא בָאה'כ .ןרָאוועג טנערבראפ זיא זיוה ןיימ ךיוא ןוא הפירש א

 עטעוועטארעגּפַא לסיבא ןגָאוו ןיא ןפרַאוועגניירא ,דרעפ רעזדנוא טנאפש

 ןטימ ןטאט םעד ןעמונעגטימ ,דניק ןטימ יורפ ןיימ טצעזעגפיורא ,ןכאז

 (עקנַאל) קערַאוו ןפיוא קעווא ןענייז רימ ןוא ,דוד-היעשי ,רעדורב

 רעשטבול עלא טעמכ ןפַאלעגנעמאזוצ ךיז ןענייז טרַאד .ףיוהלוש ןרעטניה

 ןוא ןשטנעמ ענעסקאוורעד :סיורג רעייז ןעוועג זיא קינאפ יד ,ןדיי

 טכוזעג שירעטסיה ןבָאה סעמאמ ;ןעירשעג ןוא טנייוועג ןבָאה רעדניק

 ןבָאה רענעמ ;קערש ןופ טשלחעג ןוא רעדניק ענעריולראפ ערעייז
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 ,עטלמוטעצ ןפַאלעגמורא ןענייז ןעמאזוצ עלא ןוא ןעיורפ ערעייז טכוזעג

 .ןַאט וצ סַאוו ,קידנסיוו טינ

 ךיז טאהעג ארומ טָאה ןעמ רעבַא ,טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא'ס

 ןרַאפ וצ ןסאלשאב טַאה ןדיי לייט א .רעזייה ענעגייא יד ןיא ןרעקוצמוא

 ךיא .םייוג עטנאקאב ייב ןטלאהאבסיוא ךיז ,רעפרעד עקימורא יד ןיא

 ןיב'כ ,שטיוועקושטא וצ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעגקעווא עקיניימ טימ ןיב

 ,הנווכ רעד טימ ,ןקיטכענ וצ טרַאד ןסַאלשאב ןוא דלעפ א ףיוא ףיורא

 ךיז ןוא יוג ןטנאקאב א ןכוזפיוא ךיא לעוו ,ןגָאט ןעמענ טעוו'ס ןעוו זא

 ןדיי יד ןופ בצמ רעד ןרעוו רָאלק טעוו'ס זיב ,םיא ייב ןטלאהאבסיוא

 .לטעטש ןיא

 קערש יד טינ ןעוו ;טרעיודעג טינ גנאל טַאה טכאנ עקידרעמוז יד

 ןופ סיוש ןפיוא ריצאפש רעמענעגנַָא ןא ןעוועג סע טלֶאוו ,ןגרַאז יד ןוא

 ןוא ןבעל טימ לופ ןעוועג ץלא זיא זדנוא םורא .רוטאנ רעיירפ רעד

 ;יוט טימ טקעדאב ןעגנאז-ןרַאק יד ןוא זַארג סַאד ;ןטפאז עשירפ

 ףיוא ןפורעגרעביא ךיז ןבָאה ,ןטקעזניא ןוא םיאורב ענעדיישראפ

 ,גיוא ןייק טכאמעגוצ טינ ןבָאה רימ ךיוא .רענעט ןוא תולוק יילרעלכ

 קאמשעג זיא דניק סַאד רָאנ .גָאט ןקידנעמוקנַא ןראפ דחפ ןוא גרַאז ןופ

 ענייר יד ךיז ןיא קידנעמעטַאניירא ,ךעלעפיל עטנפעעצ טימ ,ןפָאלשעג

 רעדניק בוריס יוו ,ץפיז א טזַאלעגסיורא סע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ;טפול

 ןיימ ןוא ,ץראה סאד ןסירעצ סע טַאה זדנוא רעבַא ,ףַאלש רעייז ןיא

 .ן[רערט טימ ןסיגאב ךיז טגעלפ יורפ

 עפורג א ןעזרעד ןטייוו ןופ ךיא בָאה ,קיטכיל ןרָאוועג זיא'ס רַאנ יוו

 סָאווראפ ,ןֶאטעג גערפ א ןוא ייז וצ ןעמוקעגוצ ןיב'כ .,ןדיי רעשטבול

 ייז ןבָאה םייוג יד זא ,טלייצרעד ןבָאה ייז ? םייוג יד וצ טינ ןעייג ייז

 ,ןשטייד יד וצ ןבירטעג קזוח טימ ,לעווש ןרעביא טזָאלעגניירא טינ

 ."סעקדישז יד טימ ףוס א ןכאמ ןיוש ןלעוו עכלעוו"

 א טַָאה ,ןדיי עפורג רעד ןשיווצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיטקיט השמ

 : ןאטעג גַאז

 זיא לרוג רעזדנוא ,דלעפ ןפיוא ןציז וצ סָאוו רעמ ַאטינ ,ןדיי -
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 .ךיז טוט לטעטש ןיא סאוו ,ןעז ןייגוצ רימָאל ;טעמתחעג אלימב ןיוש

 טנגעג ןצנאג ןופ םירעיופ יד יוו ,ןעזרעד רימ ןבָאה לטעטש ןיא

 ןוא רענעגעוו עלופ ןַא ןדַאל ,סטוג ןוא בָאה עשידיי סַָאד סיוא ןביור

 םיפוצרפ ערעייז ; לֶאמ טייווצ א ןעמוק ןזייוואב וצ ידכ ,םייהא ךיז ןלייא

 ןדליוו א טימ טצנאלגעג ייז ייב ןבָאה ןגיוא יד ,ןדנוצעצ ןעוועג ןענייז

 זיא ןיטקיט זא ,ןענאטשראפ ףכית ןבָאה רימ .המקנ ןוא האנש ןופ רעייפ

 ןוא ןברוח ףיוא ,ןרַאוועג טעמתחעג זיא לרוג רעזדנוא ,טכערעג ןעוועג

 .טיוט

 ןעניווו ןיירא רימ ןענייז ,טנערבעגפָא ןרָאוועג זיא זיוה ןיימ יוו-יוזא

 ןענייז רעטעפש געט יירד .סאג רעקדעראווָאנ ףיוא סעיוועט עשטיא וצ

 עשלטעטש יד ןופ ייצילָאּפ א טלעטשעגפיוא ןבָאה ןוא ןשטייד יד ןעמוקעג

 ענייז סלא ,יקצינּוק סירַאב ןרָאוועג טמיטשאב זיא טנאדנעמַאק סלא .םייוג

 גנאל-ןרַאי ןבָאה עכלעוו ,ןודעב קירטעפ ןוא קינרַאמָאק עלַאק ןפליהעג

 ןטלאהעגנַא ,ףליה רעשידיי ןופ ןסַאנעג ,ןדיי טימ תונכש ןיא טבעלעג

 -קימאלפ ןעוועג ןטייצ עשיטעווַאס יד תעב ןוא ןעגנואיצאב עטוג

 עלופ יד ןעמוקאב ייז ןבָאה רעטציא .םזינומָאק ןופ רעגנעהנַא עסייה

 האנש עש'היח רעייז ןזיוועגסיורא עקאט ןבָאה ייז ,זדנוא רעביא טכאמ

 .ןפוא ןטסלאטורב ןפיוא ,זדנוא וצ

 טקנופ בָאה'כ ,קינרַאמָאק עלַאק רימ וצ ןיירא טמוק רעטעפש גַאט א

 א ּפַארא רימ טזָאל זוא וצ טייג רע ,טנעה יד ףיוא דניק סָאד ןטלאהעג

 ענייד רעהא ביג -- :טליופאב ןוא קאב ןיא שטאפ ןקידרעייפ-םאלפ

 ןוא ןכש ןיימ ןעוועג ךַאד זיא רע זא ,ןע'הנעט ,ןטעב ךיז םענ'כ !ןכאז

 ךיז רע טַאה ,טפאשדניירפ ןיא ןוא םולשב טבעלעג דימת ןבָאה רימ

 חוכ טימ רימ ןופ טַאה !עדוי רעטכולפרעפ -- :שטייד ףיוא ןעירשעצ

 .קעווא זיא ןוא סופ ןטימ ןַאטעג ץעז א ,עקטרוק ןיימ ןעמונעגפַארא

 טָאה ןעמ ןוא ןשטייד עכעלטע ןעמוקעג ןענייז רעטעפש געט רֶאּפ א

 עפורג א ןביילקוצפַא ידכ ,קראמ ןפיוא ןעמוק ןלֶאז ןדיי עלא זא ,ןליופאב

 ךיז טַאה ןעמ ןוא ןייג טלָאוועג טינ טַאה רענייק .טעברא ףיוא רענעמ

 ךיא .ענעטלאהאב יד ןכוז רעזייה יד ןיא קעווא ייז ןענייז ,ןטלאהאבסיוא

 טלעטשעג ךיז טָאה שטייד א .םעדייב ןפיוא ייה ןיא ןטלאהאב ןגעלעג ןיב
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 טינ אד ןענייז סע יצ ,יורפ ןיימ ייב ןַאטעג גערפ א ןוא רעטייל ןפיוא

 םיא טָאה יורפ ןיימ .טעברא ףיוא ףראד ןעמ עכלעוו ,ןדיי ןייק ןטלאהאב

 ,ןטלאהאב טינ זיא רענייק ןוא קראמ ןפיוא קעווא ןיב ךיא זא ,טרעפטנעעג

 ,רעפטנע רערעכיז רעד זא ,סיוא טזייוו .ןכוז רע ןעק ,ליוו רע ביוא ןוא

 םוצ ןיירא רע זיא זדנוא ןופ .קעווא זיא רע ןוא טגייצרעביא םיא טַאה

 אזא ףיוא .לאגציש רעזיל טריפעגסיורא טַאה ןוא בוטש ןיא רעכעלב

 עטסטנוזעג ןוא עטסגניי יד -- ,ןשטנעמ 51 ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ןפוא

 רעבירא זיא'ס .לטעטש ןרעסיוא טריפעגקעווא ייז טָאה ןעמ ןוא ,רענעמ

 סֶאוו ,טינרָאג ןסייוו ןוא טינרָאג ןרעה רימ ,געט יירד ןוא ייווצ ,גַאט א

 רענייא :ןפערט טריבורפ ןעמ .ךיז ןעניפעג ייז ּווו ןוא ןעשעג זיא ייז טימ

 רעטייווצ א ןוא ,לטעטש ןופ טייוו טינ ּווו-ץעגרע ןטעברא ייז זא ,טגַאז

 רַאּפ א טשרע .דנאלשטייד ןייק טריפעגקעווא ייז טַאה ןעמ זא ,טגַאז

 טריפעגקעווא ייז טָאה ןעמ זא ,טסּווורעד ךיז רימ ןבַָאה רעטעפש ןכַאוו

 .ןסַאשעצ ןעמעלא ןוא ןראשַאק יד רעטניה קעדורגָאווַאנ ןייק

 ,בוטש ןופ ןייגוצסיורא ארומ ןוא דחפ ןיא ,געט ריפ ךרוד ןענייז

 -ןאב רעד ייב טעברא רעד וצ ןדיי יירד ןעמונעג ייז ןבָאה רעדיוו ןוא

 עשוק :ןעוועג ןענייז תונברק יירד יד .ןסַאשרעד טרָאד ייז ןוא עיניל

 .יקסניזערעב (ערא) ןורהא ןוא שטיווַאמייח החמש ,ץלַאס

 ןצנאג םעד .ָאטעג ןיא ןייגניירא ןופ הריזג יד ןעמוקעג זיא םעדכַאנ

 עווַאיל ןופ ,רעזייה 30--27 ןיא טצעזעגניירא ןעמ טַאה בושיי ןשידיי

 ףיוהלוש ןטימ ,רעדיינש םעד ,לקנאידעשוהי ןופ זיוה ןזיב זיוה סניוועל

 ,סעילימאפ ריפ-יירד וצ טצעזעגניירא ןעמ טָאה זיוה ןדעי ןיא .ןעמאזוצ

 .טפאשגנע ןופ ןַאט וצ ריר א ךיז ךעלגעמ ןעוועג טינ זיא'ס זא

 ,ייצילֶאּפ יד טימ ןעמאזוצ ,ןשטייד יד ןעמוק ןגעלפ געט רָאּפ עדעי

 ןגעלפ ייז ןוא ,יטעברא" ףיוא טשרמולכ ,ןשטנעמ 50--40 א ןעמענסיורא

 ,םילהת ןגַאז ,לוש ןיא ןייג ןגעלפ רימ .ןיהווו ןסיוו וצ ןַא ןדניוושראפ

 .ןפלַאהעג טינרָאג טָאהי'ס רעבָא ,םיתינעת ןטסאפ

 קנעדעג רעדייל ,ןשטייד יד ןופ ןייגניירא ןכָאנ םישדח סקעז א ךרעב

 ןשטנעמ טרעדנוה סקעז ןבילקעגפַא ןעמ טַאה ,עטאד עיונעג יד טינ ךיא

 עיצנאטס רעד ףיוא רעגאל-סטעברא ןא ןיא ןבירטעגניירא ףַאש יוו ןוא
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 רעטשרע רעד וצ ןעוועג טקנופ זיא'ס .עינלעיִאוואנ ןופ טייוו טינ ,ץערַאווד

 .ב"שת ,הכונח ןופ לטכיל

 ןטייווצ ןפיוא ןוא רעגאל ןיא טכאנ ןייא טקיטכענעגרעביא בָאה ךיא

 טנאדנעמַאק רעד ןוא טפאכעג רעבַא ךימ טָאה ןעמ .ןפָאלטנא ךיא ןיב גַאט

 ,ןפיולטנא רעדיוו לעוו'כ ביוא זא ,טנרָאוועג ןוא טעגרהעצ טוג ךימ טָאה

 ןייק ןעוועג טינ רעבָא רימ זיא'ס .טרָא ןפיוא ןסישרעד ךימ ןעמ טעוו

 ןרעוו טפאכעג רעדַא ,ןעמוקמוא ןוא רעגאל ןיא ןביילב יצ דיישרעטנוא

 טייווצ א ןפַאלטנא עקאט ךיא ןיב .רעירפ םישדח רַאּפ א ןעמוקמוא ןוא

 זיב ןפָאלעג לעטשפַא ןַא ןיב'כ .טפאכעג טינ ךימ טָאה ןעמ ןוא לַאמ

 רימ ייב טַאה סָאוו ,רעטעמַאליק סקעז ןופ קחרמ א -- עינלעיָאווָאנ

 .טונימ קיצנאווצ יוו רעמ טינ טרעיודעג

 -נעדוי" רעשטבול םעד ןפַארטעג טקנופ ךיא בָאה עינלעיִאווָאנ ןיא

 .שטבול ןייק קירוצ ןרַָאפעג ןוא ץערַאווד ןיא זןעוועג ןענייז ייז ,"טאר

 סעמעכ רעטלא ,ןאמיז םולש ,יקסוועשטשופאק ןושרג :ןעוועג ןענייז סאד

 ,ןגָאוו ןפיוא ןעמענפיורא ךימ ןלָאז ייז זא ,ןטעבעג בָאהכ .(שטיוועלומש)

 -סקעז א ,רעדנוזאב ןייג וצ ןטארעג ןוא טאהעג ארומ ןבָאה ייז רעבַא

 רעקדעראווַאנ ןזיב ןעמוקעגנָא ןפוא אזא ףיוא ןיב'כ .ייז ןופ רעטעמ ןביז

 -עג ןוא טזָאלעגניירא טינ ךימ טַאה ייצילָאּפדָאטעג יד רעבָא ,ָאטעג

 ךיז בָאה'כ .טנאדנעמַאק ןשטייד םעד ןדלעמ ןלעוו ייז זא ,טעשארטס

 ןיא ךיז ןגַארקעגניירא טכאנייב ןוא לקניוו ןקיטייז א ןיא טקעטשראפ

 -סיוא טוג ךיז ,רעדורב ןיימ ,ןעלרעב טכוזעגפיוא טרָאד בָאה'כ .ָאטעג

 ןופ סיורא קירוצ ןיב'כ ןוא טיורב לקיטש א םיא ייב ןגָארקעג ,טנייוועג

 םעד ןייגוצכרוד ןעגנולעג רימ זיא'ס .שטבול ןייק טזָאלעג ךיז ןוא ָאטעג

 ןיא ןעמוקנָא םולשב ןוא םייוג ןוא ןשטייד יד ןופ טקרעמאבמוא געוו

 .דניק ןוא יורפ ןיימ וצ ,ָאטעג רעשטבול

 ןיב'כ זא ,טסווורעד ךיז טַאה "טארנעדוי" רעד ןעוו ,סנגרַאמוצ

 זרעקמוא ךיז זומ ךיא זא ,ןסַאלשאב ייז ןבָאה ,ָאטעג ןיא קירוצ ןעמוקעג

 ייז ןוא ןייג טינ קירוצ לעוו'כ זא ,טרעלקרעד ייז בָאה'כ .ץערַָאווד ןייק

 ןא ןיב'כ זא ,טרעלקעגפיוא ןבָאה ייז .ןליוו ייז סָאוו ,רימ טימ ןַאט ןענעק

 .קירוצ ןייג זומ'כ ןוא ןריפאפ יד ןיא ןבירשראפ טינ ,שטנעמ רעקירעביא
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 רעייז ןגלַאפ וצ טגַאזעגפָא ךיז בָאה ךיא ןוא ןפלַאהעג טינרָאג ייז טָאה'ס

 גנולייטוצ ןייק ןגירק טינ לעוו'כ זא ,טעשארטסעג ךיוא ןבָאה ייז .הצע

 טאהעג ןעד בָאה'כ -- הפצוח טימ ןעמונעגנַא ךיז ךיא בָאה ,טיורב ןופ

 ,טיורב ןלייטוצ אי ךימ ןלעוו ייז זא ,טגָאזעג ןוא -- הרירב רעדנא ןא

 טימ ייז ןבָאה ןכָאוו ייווצ עצנאג ,רוציקה .תורצ ןייק טינ ןליוו ייז ביוא

 ,הלילח ,טינ ייז קידלושאב ךיא .ןבעגעגכַאנ ףוס םוצ ןוא טפמעקעג רימ

 ןטלַאוו ןשטייד יד ןעוו ,טמוקעג טָאה ייז סָאוו ,טסּווועג טוג ץנאג בָאה'כ

 .םעד ןגעוו טסווורעד ךיז

 ןדיי יד זא ,ןליופאב ןשטייד יד ןבָאה ,1942 ,ץרעמ ןטנצפופ םעד

 ןפיוא ןעגנערב סָאד ןזומ ןוא ןגיצ ןוא יק ןייק ךיז ייב ןטלאה טינ ןרַאט

 םוש ןייק ןֶא ןבילבעג ןיוש רימ ןענייז .םייוג יד ןבעגקעווא ןוא קראמ

 ןבָאה עכלעוו ,םיתמ עקידעבעל ,ןגָאלשרעד ןוא ןסירעגפַא ,קירעגנוה ,ךאז

 .ןבעל םעניא ןרילראפ וצ סָאוו ,טינרַאג ןיוש

 ,לעפאב א ןעמוקאב "טארנעדוי" רעד טָאה ,1942 ,לירפא ןטשרע םעד

 ךיוא ךימ טַאה ןעמ .רעטעברא 125 קָאדעראווַאנ ןייק ןלעטשוצ לֶאז רע זא

 ןיא טקישעגקעווא ןאבניילק ןטימ ןוא עפורג רעד ןיא ןעמונעגניירא

 -סטיבעג םעד ןטעבעג ןבָאה רימ .עקיסערעפ ףיוא ָאטעג רעקדעראווַאנ

 ; רעדניק ןוא ןעיורפ ערעזדנוא ןעגנערב ןביולרעד לֶאז רע זא ,ראסימָאק

 רעטעפש געט ריפ טימ ןוא ןבעגעג שינעביולרעד יד זדנוא טַאה רע

 רעייז ייב טעבראעג ןבָאה רימ .ןעמאזוצ זדנוא טימ ןעוועג ןיוש ייז ןענייז

 טיורב םארג טרעדנוה ריפ טלייטעגוצ ןעמוקאב ןוא ןטעברא ערעווש

 רעשטבול ןופ זא ,העידי יד ןעגנאגרעד זדנוא וצ זיא לייוורעד .גַאט א

 ,לפייה ןיא ןעברעשטש וצ ןשטנעמ 500 טקישעגקעווא ןעמ טָאה ַאטעג

 טעדרַאמרעד שילאיטסעב רעטעפש ןענייז ייז ווו ,שטיוועיבָארַאוו ייב

 עטלא ,ןשטנעמ 150 ייב ןבילבעג זענייז ַאטעג רעשטבול ןיא .ןרַאוועג

 .טעברא וצ עקיאייפ טינ ןוא עקנארק ,טייל

 ןסאמ א טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבַאה ,ב"שת ,בָא שדוח ןיא געט 4

 ,רענעמ ,ןדיי רעטנזיוט ןעמוקעגמוא גַאט םעד ןיא ןענייז סע .הטיחש

 ,(שטיוועינגעינ) טַָאטשיינ ,שטיטאלעד ,שטבול ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןוא עינלעיִָאווַאנ ,קַאדולַאשז ,ענווערעד ,לטעשז ,ץעינעוויא ,שטילעראק
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 א טכוזעג ןוא עטלמוטעצ ןפָאלעגמורא ןענייז ןשטנעמ יד .קַאדעראווָאנ

 ,דלַאג ןוא טלעג רעדרעמ יד טגיילעגרַאפ ןבָאה ערעדנא .שינעטלעהאב

 .הטיחש רעד וצ ןבירטעגקעווא ןשטנעמ יד ןוא ןעמונעגוצ סָאד ןעמ טָאה

 דניק סאד ןעמענוצ טעוו ןעמ ביוא זא ,ןפורעגנַא ךיז טַאה יורפ ןיימ

 יד וצ ךיז טימ ןעמונעגטימ ריא בָאה'כ .דניק ןטימ ןעמאזוצ ןייג יז טעוו

 ןיימ ךיא בָאה רעמ ;טלייטעצ זדנוא ןעמ טַאה טרַאד רעבַא ,ןראשַאק

 ,ָאטעג ןיא קירוצ קידנעמוק ,םעדכַאנ בָאה'כ .ןעזעג .טינ דניק ןוא יורפ

 .שיילפ ןוא טולב ןיימ ןופ רכז רעטצעל רעד ,ןכאז ערעייז ןענופעג

 לרעב ,רעדירב ייווצ עניימ ןפַארטעג ךיוא ךיא באה ןראשֶאק יד ןיא

 "מורא ,ןעייר ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא ןעמעלא טַָאה ןעמ .עקסַאי ןוא

 .רעוועגנישאמ טימ סעצנַאטסע ןוא ןשטייד עטנפַאוואב טימ טלגנירעג

 -סיוא טָאה ,טנאה ןיא המישר א טימ ןענאטשעג זיא ריציפַא סע-סע ןא

 ,גנוטכיר יד טנאה ןטימ ןזיוועגנַא ןוא ןשטנעמ יד ןופ ןעמענ יד ןפורעג

 םוצ זיא'ס גנוטכיר עכלעוו ,טסווועג טינ ןבָאה רימ .סקניל ןוא סטכער

 ,שטיוועלעקנאי ןפורעגסיוא טַָאה ןעמ ןעוו .טיוט םוצ עכלעוו ןוא ןבעל

 ףיוא ןַאטעג זַאל א ךיז יירד עלא רימ ןבָאה ,ןעמַאנ עילימאפ רעודנוא

 ףיוא ןפעלש ןעמונעג ןוא ןעקסַאי ןַאטעג פאכ א טָאה שטייד א .סטכער

 ןסַאשרעד שטייד רעד םיא טַאה ,טזָאלעג טינ ךיז טַאה עקסַאי ; סקניל

 ןסַאשרעד ןעמ טַאה ןפוא אזא ףיוא .ןגיוא ערעזדנוא ראפ טרַא ןפיוא

 .םירוחב רעשטבול עכעלטע ךיוא ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ ןצפופ

 ,ןראשַאק יד ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןדיי טנזיוט רעביא יד ןופ

 גַאט ןטייווצ ןפיוא ןעמ טַאה ערעדנא עלא ,275 ןבילקעגפַא ןעמ טָאה

 רעטעפש געט עכעלטע טימ .עקווַאטיל ףרַאד םענופ טנעַאנ ןסַאשרעד

 ,רעטסעווש ןוא רעדירב" :ןטפירשפיוא טימ ךעלעטעצ ןענופעג רימ ןבָאה

 טָאה געט יירד ."זדנוא ראפ המקנ טמענ ,ןבעל ןביילב טעוו ריא ביוא

 יד ייב ,לאטש דרעפ א ןיא רעסאוו ןַא ןוא ןסע ןַא ןטלאהעג זדנוא ןעמ

 םעד טנפעעגפיוא ןעמ טַאה ,טנווַא טכא רעגייזא ,טכאנ-וצ-תבש .ןראשַאק

 ."! רעלטיה לייה' יירשעג א טימ ןשטייד יירד ןיירא ןענייז'ס ןוא רעיוט

 טימ ןייטש ןבילבעג ןוא רעטרע יד ןופ ןבייהעגפיוא עלא ךיז ןבָאה רימ

 ךיז ,לאטש ןופ ןייגסיורא ןליופאב זדנוא ןבָאה ייז .פעק עטזָאלעגפַארא
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 רעדעי .טנעה יד רעטנוא ןעמענ ךיז ןוא ייר א ןיא ריפ וצ ןלעטשסיוא

 .רעוועגנישאמ א טימ ןשטייד ייווצ ןופ ןרַאוועג טיילגאב זיא גנילריפ

 ,סאג רעשטילעראק רעד רעביא ןרישראמ וצ ןליופאב ןעמ טַאה רעכאנ

 ןבירטעגפיונוצ ןעמ טָאה טרָאד .טכירעג ןשיליופ םענעזעוועג ןופ ןינב םוצ

 ןבָאה עלא .סָאטעג עקימורא עלא ןופ ךעלטשער יד ,ןדיי 1500 םורא

 -מורא ךיז בָאה ךיא .עטסטנעַאנ ערעייז טגַאלקאב ןוא טנייוועג רעטיב

 טינ ןוא ןדייר טנעקעג טינ ,רעטשוחראפ ןוא רעטלמוטעצ א טיירדעג

 .ןרַאוועג טרענייטשראפ ןצנאגניא זיא ץראה ןיימ לייוו ,ןענייוו טנעקעג

 ןריולראפ ךיוא טַאה רעכלעוו ,ןעלרעב ןעזרעד ךיא בָאה ירפ סנגרַאמוצ

 ןלאווק ןרערט יד ןוא ןעמונעגמורא ךיז ןבָאה רימ ;רעדניק ןוא בייוו ןייז

 .טנפעעגפיוא ךיז ןבָאה

 ןבירטעגסיורא ןעמעלא ןבָאה ןוא ןשטייד ןעמוקעגניירא ןענייז'ס

 טצעזעגפיורא ,ןשטנעמ 150 ןבילקעגפַא ייז ןבָאה רעכאנ .ןסיורד ןיא

 רַאּפ א .קסנעלַאמס ןייק טעברא ףיוא טקישעגפַא ןוא סָאטיוא-טסאל ףיוא

 ןשיווצ ,ןשטנעמ ןצפופ ןופ עפורג א ןבילקעגפַא ןעמ טַאה רעטעפש העש

 ןיא קירוצ טכארבעג זדנוא טָאה ןעמ ןוא ,ןעוועג ךיוא ןיב ךיא עכלעוו

 א ףיוא טגיילעגפיורא רימ ןבָאה טרַאד .סאג רעמינָאלס ףיוא טַאטש

 .עקווָאטיל ןייק ןרָאפעגקעווא םעד טימ ןוא רַאלכ ךעלסעפ ןעצ אטיוא-טסאל

 טימ לופ ,בורג רעפיט ,רעסיורג א וצ טריפעגוצ זדנוא טאה ןעמ

 ןטישראפ םעדכַאנ ןוא רֶאלכ םעד ןטישוצניירא ןליופאב ,ןדיי עטעגרהרעד

 ,בורג יד ןטישראפ וצ טקידנעראפ ןבַָאה רימ זא .דמאז טימ בורג יד

 -ניירא .ָאטעג ןטסופ ןיא טכארבעג ,ןשטנעמ ןצפופ יד ,זדנוא ןעמ טַאה

 ןופ ןעמיטש עכעלשטנעמ טרעהרעד רימ ןבָאה ,בוטש א ןיא קידנעמוק

 זיא ,טרָאד טדער'ס רעוו טגערפעג ןבָאה רימ .עגַאלדָאּפ רעד רעטנוא

 ארומ טינ ןפראד ייז זא ,טקיאוראב ייז רימ ןבָאה .ליטש ןרָאוועג ךיילג

 טלַאמעד טשרע .ָאטעג ןופ ןדיי ךיוא ןענייז רימ לייוו ,זדנוא ראפ ןבָאה

 ,ןשטנעמ קיסיירד רעביא שינעטלעהאב רעד ןופ ןכָארקעגסיורא ןענייז

 ןענייז עפורג רעד ןשיווצ .ןענעקרעד םוצ טינ ,עטרימשעגסיוא ,עקיצומש

 ןביז ןוא ףניפ ןופ רעטלע ןיא ,רעדניק ייווצ סרעטסעווש ןיימ ןעוועג ךיוא

 ןענייז'ס .עינָאס ןוא הרפש ,רעטכעט סעשטיווָאבייל םולש ךיוא יוו ,רֶאי

 ןשטנעמ ייווצ .ןדיי רעשטילעראק ןוא רעשטבול עכעלטע זעוועג ךיוא
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 ַאטעג ןיא ךיז ןבָאה ןפוא אזא ףיוא .עטיוט ןיוש ןעמונעגסיורא רימ ןבָאה

 ןביירט ןעמונעג קירוצ זדנוא טָאה ןעמ ןוא ןשטנעמ לסיב א טלמאזעגנַא

 ןיא ,ןשטנעמ ףלעווצ ןופ עפורג א ,רימ ןענייז גָאט ןייא .טעברא רעד וצ

 ןיהעשדגַאטימ יד ןיא .טעברא רעד וצ סיורא טינ ,ןעיורפ ייווצ ךיוא םעד

 טינ ןענייז רימ סָאווראפ ,טגערפעג ןוא ןשטייד ייווצ ןעמוקעג ןענייז

 קנארק ןענייז רימ זא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .טעברא רעד וצ ןעמוקעג

 טעוו רע זא ,ןעיירש ןעמונעג טָאה שטייד ןייא .ןטעברא טינ ןענעק ןוא

 דרע רעד ףיוא ןעיצסיוא ךיז ןליופאב טָאה רע .טנוזעג ןכאמ דלאב זדנוא

 ,שטייד רעטייווצ רעד .רעפרעק ןצנאג ןרעביא ןקעטש א טימ ןגַאלשעג ןוא

 ךעלקערש ןבָאה רימ .טכאלעג ןוא לקאטקעפס םוצ טקוקעגוצ ךיז טַאה

 ייווצ .עטשלחראפ ןגיל ןבילבעג ןענייז רימ זיב ,ןקיטייוו יד ןופ ןעירשעג

 .רעדילג יד ןגעוואב טנעקעג טינ ןוא ןגעלעג םעדכַָאנ רימ ןענייז ןכַאוו

 םעד ןגעוו ןטאראב ךיז ןוא דלאוו ןיא ןפיולטנא וצ ןסַאלשאב בָאה'כ

 עקינייא ךַאנ טימ ןוא רעדניק יירד ענייז ןוא ןעמולש טימ ,ןעלרעב טימ

 ןסַאלשאב ןבָאה רימ סָאוו ,גַאט םעד .ענווערעד ןוא שטילעראק ןופ ןדיי

 ךשמב בָאה'כ ,טעברא רעד וצ סיורא טינ ךיא ןיב ,ָאטעג ןופ ןפיולטנא וצ

 ןעוועג זיא אטעג יד יוו-יוזא .ןפיולטנא רעזדנוא טיירגעגוצ גַאט ןופ

 רעטיל ייווצ טפיוקעג אטעג ןרעסיוא רימ ןבָאה ,ןטנאיצילַאּפ ןופ טכאוואב

 ,עפורג רעזדנוא ןופ לדיימ א טַאה ,טנווָא ןיינ רעגייזא ןוא "ןָאגַאמאס"

 יז ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןטנאיצילָאּפ יד םעד טימ ןעוועג דבכמ

 ןבָאה רימ סָאוו ,ןאקראפ ןיא גנונעפע ןא ךרוד רימ ןענייז ,טפיוזעג ןבָאה

 ןביוהעגנַָא ןוא ַאטעג ןרעסיוא סיורא ,גָאט םעד ךשמב טיירגעגוצ טאהעג

 סעדישז יד זא ,ןעיירש ןעמונעג ןוא טקרעמאב זדנוא ןבָאה םייוג .ןפיול וצ

 ןבָאה ןליוק יד ,יירעסיש א טנפעעג ךיז טַאה דלאב .ָאטעג ןופ ןפיולטנא

 לדלעוו א וצ ןפַאלרעד זיא'ס יוו ןענייז רימ רעבָא ,זדנוא םורא טפייפעג

 ,רעטכעט ייווצ סמולש זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טַאה'ס .רעייפ םענופ סיורא ןוא

 טימ ךיא ןיב .ןעוועג טינ זדנוא טימ ןענייז ,לחר-ענייש ןוא הרפש

 ןופ טייז םייב ןציז ןענופעג ייז ןבָאה רימ .ןכוז ייז קעווא ןיקסמינָאלס

 ,טקיאוראב ייז בָאה'כ .ָאטעג ןיא קירוצ ןליוו ייז זא ,עקידנענייוו .געוו

 ןלעוו רשפא ןוא ,ןייז טיג ןיוש ןעק ָאטעג ןיא יוו רעגרע זא ,טגַָאזעג

 יד ייב ןעמונעג ייז בָאה'כ .דלאוו ןיא ןעוועטאר ךיז ןוא לזמ ןבָאה רימ
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 רעקילייווטייצ רעזדנוא ןיא טכארבעג ןוא ,רעדניק עניילק ייווצ יוו ,טנעה

 ,שינעטלעהאב

 רימ .שטיטאלעד ןייק ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טורעגפַא ךיז ןבָאה רימ

 ,טכאנ עצנאג א ךיז טיירדעגמורא ןוא טעשודנָאלבראפ ,סיוא-טזייוו ,ןבָאה

 ,דלאוו א ןיא ןטלאהאב טזומעג ךיז ןבָאה רימ .ןגָאט ןעמונעג טָאה'ס זיב

 .טיוט רערעכיז א ןעוועג זדנוא ראפ זיא ןגעוו יד ףיוא גַאטייב ןייג לייוו

 ךיז רימ ןבַאה ;יירעסיש א טנפעעג דלאוו ןיא ךיז טַאה ,גנילצולפ

 .ןעזסיורא טינ זדנוא לֶאז ןעמ זא ,סעטסוק עטכידעג ןשיווצ טגיילעגקעווא

 וליפא ,רָאי א יוו ןגיוצעג ךיז טָאה ,תבש ןעוועג דָארג זיא'ס ,גָאט רעד

 וצ ריר א ךיז טאהעג ארומ רימ ןבָאה ,טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש יד ןעוו

 ןענייז רימ .קעווא רימ ןענייז ,טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא'ס ןעוו ,טשרע .ןַאט

 ןבָאה רימ סָאוו ,עקדַאל א ףיוא רעבירא םיא ןוא ןאמעינ םוצ ןעגנאגרעד

 ןפיוא ןיוש ,רעטעמ טרעדנוה רֶאּפ א קידנעייגפַא .גערב םייב ןענופעג

 ןענייז רימ .ןסיש ןעמונעג זדנוא ףיוא ןעמ טַאה ,ךייט ןופ גערב ןטייווצ

 ייב טורעגּפַא ךיז .דלאוו ןיא ףיט ןיירא ןענייז רימ זיב ,ןפַאלעג רעדיוו

 דָארג .רָאטוכ ןפיוא ןיקסווַאראמָאק וצ קעווא רימ ןענייז ,העש לטרעפ א

 ןפיוא טזאלעגרעביא ןבָאה רימ ןוא יינש רעשירפ א ןלאפעגסיורא זיא

 דנוא טאהעג ארומ טַאה רעיופ רעד .טירט ערעודנוא ןופ םינמיס יינש

 ןלעוו רימ ּווו ,דלאוו ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז ןטארעג ןוא ךיז ייב ןטלאה וצ

 ,טיורב ןבעגעגטימ זדנוא טָאה רע .םירעיופ יד ןשיווצ יוו ,רערעכיז ןייז

 .רעטצניפ טוג ןרעוו טעוו'ס ןעוו ,טנווָא ןיא ןעמוק ןטעבעג ןוא זעק ,רעטופ

 ,טלייצרעד רע טַאה ןהעש-טנווַא עטעפש יד ןיא רעדיוו קידנעמוק

 ןטנאיצילַאּפ עכעלטע טימ ןשטייד יד ןעוועג טנייה ןענייז םיא ייב זא

 -ראפ רעדַא ןדיי ןעוועג םיא ייב ןענייז סע יצ ,טשרַאפעג ןבַָאה ייז ןוא

 רע .קעווא ןענייז ייז ןוא טנקיילעג ,ךיז טייטשראפ ,טַאה רע ,רענאזיט

 ,טסישטולק ןייק ןייג ןטארעג ןוא זייפש ןבעגעגטימ לֶאמא ךַאנ ודנוא טַאה

 .קַאבילאנ ןבענ ףרָאד א

 רעד ןיא קעווא רימ ןענייז ,טאהעג טינ רימ ןבָאה תורירב ךס ןייק

 זיב ןעגנאגרעד ןענייז רימ  .ןזיוועגנַא זדנוא טַאה רע סָאוו ,גנוטכיר

 ,קראטש ןעוועג זיא טסַארפ רעד .ןטלאהאב טרַאד ךיז ןוא אקרָאה-ענסארק
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 ןענעק סרַאטוכ עקימורא יד ףיוא םירעיופ יד ןוא טינ רימ ןבָאה ןסע ןייק

 רימ ןבָאה זייפש לסיב סָאד ,געט ייווצ ,גָאט א יוזא רימ ןציז .טינ רימ

 שממ טרעוו טלעק יד ןוא טקירד רעגנוה רעד ,ןסעגעגפיוא ןיוש

 ,שטבול וצ רעטנעענ ןרעקמוא ךיז ןסָאלשאב רימ ןבָאה .ךעלגערטרעדמוא

 ,רעטעמַאליק קיצנאווצ א ןופ קחרמ א ,רַאטוכ ןפיוא ןעקטַאבראפ וצ

 .ךרעב

 עקטַאבראפ טגערפ ,ריט ןיא ןַא ןפאלק רימ ןוא רָאטוכ ןפיוא ןעמוקעג

 טאהעג ארומ רע טָאה ,ןדיי רעשטבול זא ,ןרעפטנע רימ + טפאלק'ס רעוו

 םולש ןענייז סָאד זא ,טרעהרעד טַאה רע ןעוו רעבַא .ןענעפע וצ

 יד טנפעעגפיוא רע טַָאה שטיוועלעקנאי ןושרג-לארשי ןוא שטיווַאבייל

 ןביוהעגנָא רעיופ רעכעלרע רעד טָאה ,דמעמ רעזדנוא קידנעעזרעד .ריט

 ןטעבעג ןוא בצמ רעודנוא ןגעוו טלייצרעד םיא ןבָאה רימ .ןענייוו וצ

 ,לעמ ,טיורב ,ןכַאק םוצ רעמע ןא ןבעגעג ודנוא טַָאה רע .זייפש לסיב א

 רימ לפיוו לפָאטראק ןעמענ בורג-לפָאטראק םוצ ןייג ןסייהעג ןוא ץלאו

 ןעמוקעג רימ ןענייז ,לפַאטראק קאז א טימ ,זייפש טימ ענעדַאלאב ,ןליוו

 ןבילבראפ טרַאד ןענייז רימ .אקרַאה-ָאנסארק ןיא ןשטנעמ ערעזדנוא וצ

 ;ענשאטַאפ ףרַאד םוצ רעטנעענ רעבירא ךַאנרעד ןוא טייצ ןכַאוו ייווצ

 סקעז רעביא ריא ןיא ןסעזעג ןוא לביטש-דרע ןא ןבָארגעגסיוא ןבָאה רימ

 ןעמַאנ ןפיוא דאירטַא ןופ רענאזיטראפ יד ןפָארטעג ןבָאה רימ זיב ,םישדח

 טכאמעגכרוד ,רענאזיטראפ סלא דאירטַא ןיא ןיירא ןיב'כ .ןענילאטס ןופ

 קידלושמוא ןראפ המקנ קידנעמענ ,ןשטייד יד ןגעק סעיצקא-טכאלש ךס א

 .טולב ןשידיי םענעסַאגראפ

 ךיא בָאה ,1944 ,ינוי שדוח ןיא ןרַאוועג טיירפאב זיא טנגעג יד ןעוו

 רעד ןיא ןטעברא וצ ןביוהעגנַא ןוא שטבול ןייק טרעקעגמוא ךיז

 .ץילימ רעשלטעטש

 ןופ םעט ןטוג םעד ןכוזראפ וצ ,ןעוועג טרעשאב ךךֶאנ רימ זיא'ס

 יירד רעכאנ ןוא עמרוט רעשיטעווַאס א ןיא רָאי בלאה א ןוא יירד ןציז

 ןזיוואב ,ןדייל ליפיוזא ךֶאנ ,בָאהכ זיב ,עמרוט רעשיליופ א ןיא םישדח

 .לארשי תנידמ ןופ גערב ןשימייה םוצ ןכיירגרעד וצ
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 ןֶאסנאי עקוולעוו

 (קישטַאימעלופ רער עקזדַאלָאוו)

 טולב רעזדנוא ראפ ןעמונעג המקנ באה'כ

 ,גָאט טסוגיוא רעמיראוו א זיא'ס

 -יירפ טכאל ןעמ ,טריצאפש ןעמ ;9

 .ןוז רעד ןופ טסינעג ןעמ ןוא ךעל

 ןשטייד יד זא ,העידי א טמוק טכאנראפ

 טרעוו'ס .ןליופ ףיוא ןלאפנַא ךיז ןטיירג

 ןעמ ,ךיז טעקשוש ןעמ .רעדורעג א

 טפיוק ןעמ ןוא ,זייפש ןפיוקנייא טפיול

 ערעטלע יד .ךיז טזָאל סע סָאוו ,ץלא

 ןייז טינ טעוו שטייד רעד זא ,ןגַאז ןדיי

 ,טגָאז רענייא .קאילָאּפ רעד יוו רעגרע

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא זא

 .שטייד םייב ןעוועג טכעלש טינרָאג זיא

 ןא וצ ןלעטש ןשטייד יד זא ,ןיוש רימ ןרעה רעטעפש געט עכעלטע

 טריזיליבַאמ ןעמ ,ןליופ םווא טפאכ רעטיצ א .ןליופ וצ םוטאמיטלוא

 טמוק'ס .וו.א.א רעטייווצ א ,גנאגרַאי ןייא קעווא טייג טָא .ןוורעזער יד

 ."סעקינדאסָא" יד וצ ךיוא

 רענייא יוו ,ןצראה ןפיוא טקירד סעפע ןוא םייהא קירוצ ייג ךיא

 רימ .זדנוא ףיוא ךיז טקור םערוטש רעכעלקערש א זא ,טגָאזעגנַא טלָאוו

 טָאטשרַאפ ןיא שידלעה רעייז ךיז ןגָאלש ןקאילַאּפ יד זא ,ןיוש ןרעה

 .ןשטייד יד ןגיז טכאלש רעצרוק א ךַאנ ,ןרעיודאב םוצ רָאנ ,גיצנאד ןופ

 יד .עטעדנוווראפ קירוצ ןפיול ןטאדלַאס עשיליופ ןיוש רימ ןעעז טָא ןוא

 ייז זיב ,טַאטש ךַאנ טַאטש קידנעמענראפ ,סיורָאפ ןרישראמ ןשטייד

 יד ןעמענראפ ןסור יד .ןייטש טרַאד ןביילב ןוא גוב ךייט םוצ ןעייגרעד

 םכסה ןילאטס-רעלטיה ןטימ גנאלקנייא ןיא ,ןליופ ןופ ןטיבעג-חרזמ

 .1939 ןופ
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 .דנאלסורסייוו טמענראפ יימרא עטיור יד

 יימרא עטיור יד יוו ןרעה רימ .1939 ,ןט-17 םעד רעבמעטפעס

 יד .קעדורגַאווַאנ ,שטיווַאנאראב ,ץביוטס :טַאטש ךַאנ טַאטש טמענראפ

 פָארא ןעמ טסייר עדייבעג-טסַאפ רעד ןופ ,טפיולטנא ייצילֶאּפ רעשטבול

 .ןָאפ רעטיור א טימ םיא טייבראפ ןעמ ןוא רעלדָא ןשיליופ םעד

 טמוק סע ,גָאטימכָאנ רעגייזא ריפ םורא ,רעבמעטפעס ןטס-21 םעד

 רעטילימ ןייק רעבָא ,ןַאפ עטיור יד ןיוש טרעטאלפ'ס ןוא ןאבניילק יד ןָא

 טלמאזראפ עלא ןענייז רימ .לטעטש ןיא רעטצניפ זיא'ס .טינ ןעמ טעז

 עדעי ןטראוורעד רימ ןוא בלעוועג-עדַאס סניכפיל ןבענ ,סאג-סַאלש ףיוא

 סָאד טמוטשראפ טרעוו רעגייזא סקעז םורא .יימרא עטיור יד טונימ

 רענייק רַאנ ,ןסאג יד ףיוא טלמאזראפ עלא ןענייז רימ שטַאכ ,לטעטש

 ,דרעפ ןופ ןריּפָאלאג סאד ךיז טרעה סע .ןדיירסיורא טינ טרָאוו ןייק ןעק

 ,עטיור יד" : סיוא טפור רערעדעי .גנאזעג ןטייוו א טגנערב טניוו רעד ןוא

 רעקיכליה ,רעקראטש לאמא סָאוו ,טרעוו גנאזעג סַאד .'!ןעמוק עטיור יד

 קידנעגניז ,יימרא רעטיוה רעד ןופ גנולייטפָא-ןקאזַאק א ןעעזרעד רימ ןוא

 םורא ."אירָאגזוו אפ יא ונילַאד אפ" ,דיל-רענאזיטראפ עטמיראב סַאד

 ןופ ףוס םייב ,קראמ ןבענ פַא ךיז ןלעטש ןוא ךרוד ןטייר ןקאזַאק 0

 ןשטנעמ ;ייז םורא ךיז טלמאזראפ לטעטש עצנאג סָאד .סאג-סַאלש

 יד ,ךיז טייגעצ ןעמ .ךעלפעה רעייז ןענייז ייז ןוא סעגארפ ןגערפ

 רעשרעה םעייג ןטימ ןבעל סאד ןוא קעווא רעטייוו טרַאפ גנולייטפַא

 -יתב יד .טיירפאב קירוצ ןוא טריטסערא טרעוו חלג רעד .ןָא ךיז טבייה

 .ייז ןיא האובת ןגייל ןַא ןעמ טבייה רעטעפש ןוא טכאמעגוצ ןרעוו םישרדמ

 -ךורב רעטעפ ןיימ וצ ,שטיוועלעדנעמ עקייל עמומ ןיימ וצ ןיירא םוק ךיא

 .עגאל יד ןרעיודאב רימ ןוא שטיוועלעקנאי יכדרמ

 .קעדורגָאווַאנ ןיא ןטעברא קעווא ךיא ראפ טייצ רעצרוק א רעייז ָךֶאנ

 דוד ןאמ ריא טימ ,עינורג ןוא עינעה ,רעטסעווש עניימ ,רעטומ ןיימ

 .שטבול ןיא ןבילבראפ ןענייז ,קישטרעפ

 .המחלמ רעדייוו

 ןגרַאמירפ יד ןיא .1941 ,ינוי ןטס-22 ןזיב טייצ יד טפיולראפ יוזא
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 -מָאב טָאה שטייד רעד זא ,העידי עכעלקערש יד רימ ןרעהרעד ןיהעש

 רעד זא ,ָאידאר ןכרוד ןדלַאמעג טרעוו'ס ןוא טעטש עשיטעווַאס טרידראב

 עלא .המחלמ טרעלקרעד ןוא דנאלסור ףיוא ןלאפעגנַא םיצולפ זיא שטייד

 קעדורגַאווַאנ ךיוא טרעוו סנגרַאמוצ ןוא טרידראבמַאב ןרעוו טעטש

 רעייז ןלאפ'ס ןוא טעטכינראפ טרעוו טַאטש עבלאה א טעמכ ,טפאלקעצ

 ןריזיליבָאמ ךיז לעפאב א רימ וצ טמוק גָאט ןבלעז םעד .תונברק ךס א

 ןיא ךיז ןזַאל רימ ןוא טריזיליבָאמ ליפ רעייז ןרעוו'ס .יימרא רעד ןיא

 .דנאלסור ןיא רעפיט ,ןיירא געוו

 טימ רידנומ ןשיסור א ךיא גַארט ןבעל ןיימ ןיא לֶאמ עטשרע סָאד

 שטייד רעד זא ,סעיינ יד ךיז טגַארטרעד אד ןוא טנאה ןיא סקיב א

 ןוא וועליגָאמ זיב רימ ןעמוק ךעלדנע .רערעמ ץלא ךיז טרעטנעענרעד

 ןלעוו ,קירב יד ןייגכרוד רַאנ ןלעוו רימ יוו זא ,זדנוא טגַאז רעציפַא רעד

 ןלעטש אד ןלעוו רימ ןוא ,יימרא רעטיור רעד טימ ןקינייראפ ךיז רימ

 רעבירא ןענייז רימ רָאנ יוו ,ןרעיודאב םוצ רעבַא .דנאטשרעדיוו ןקראטש א

 ןשטייד יד ןסקאוועגסיוא ,דרע רעד רעטנוא ןופ יוו-יוזא ,ןענייז ,קירב יד

 ןגירק רימ .ןטייז עלא ןופ ןסַאשאכ קראטש רעייז זדנוא טַאה ןעמ ןוא

 רימ לייוו ,ךיז ןעוועטאר וצ יבא ,ליוו'ס רעוו ,ווו ,ןפיול וצ לעפאב א

 םידגב יד רעביא טייב ,רעיופ א וצ ןיירא ףיול ךיא .טלגנירעגמורא ןענייז

 עכעלטע ךַאנ .קעדורגָאווַאנ ןופ גנוטכיר רעד ןיא קירוצ ןייג ךיז זַאל ןוא

 ווו ,קעדורגַָאווָאנ ןייק ןַא ךיא םוק ,קיטשרוד ,קירעגנוה ,ןרעדנאוו געט

 ןענייז ןדיי עלא ווו ,עקנישערעפ ןיא ַאטעג א רימ ףיוא טראוועג טַאהיס

 רעטשרע רעד וצ זיב ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .טראפשראפ ןסעזעג ןיוש

 ךיא ;ןסיש ייז טריפ ןעמ ןוא ַאטעג ןופ לייט א ּפַא טביילק ןעמ .הטיחש

 ךיא ןוא "ףיול" ,רימ וצ טיירש ליפעג ןיימ .ייז ןשיווצ ךיוא ךיז ןיפעג

 ךיא ןוא ןפיולטנא וצ רימ טגנילעג'ס .ןליוק ןופ לגָאה א רעטנוא ףיול

 .שטבול ןופ גנוטכיר רעד ןיא ףיול

 טראפשראפ ןעוועג עלא ךיוא ןיוש ןענייז ,שטבול ןיא ןעמוקעגניירא

 ןענופעג ךיז ןבָאה ,םיבורק ערעדנא ןוא רעטסעווש ,רעטומ ןיימ .ָאטעג ןיא

 טרַאד ןייז ןכַאנ .(קינריב רעד עקשיימ) שטיוועלעקנאי השמ ןופ זיוה ןיא

 קירוצ עכעלטנגוי ךַאנ טימ טריפעגסיורא ךימ ןעמ טָאה ,שדוח א רעביא
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 ןעייג'ס .ָאטעג ןיא לֶאמ ןטייווצ םוצ ןיוש ךיא ןיב .קעדורגָאווָאנ ןייק

 ןעמעלא טריפ ןעמ ;רַאּפ טמוק הטיחש עסיורג יד ןוא םישדח ייבראפ

 ןיב ךיא ,רעביא ןעמ טזַאל ןשטנעמ עגנוי טרעדנוה םורא ,ןראשאק יד וצ

 ןבָאה רימ ווו ,טכירעג ןופ ןינב ןיא פַָא זדנוא טריפ ןעמ .ייז ןשיווצ ךיוא

 .ןשטייד יד ראפ רעווש רעייז טעבראעג

 ןיימ ןופ לווירב א רימ טכארבעג רעיופ א טַאה ,1941 ןופ ףוס םייב

 שטיוועיבָארָאוו ןיא ךיז ןעניפעג ייז זא ,רימ טביירש יז .עינורג רעטסעווש

 ;רעדניק ןוא ןעיורפ ךיוא ,ןשטנעמ טרעדנוה ףניפ םורא ,רעייש א ןיא

 ערעייז ןוא דוד ןאמ ריא ,עינורג רעטסעווש יד ,רעטומ ןיימ ייז ןשיווצ

 -סיורא ןעמ טַאה ,עינעה רעטסעווש ערעגניי ןיימ .רעדניק עניילק ייווצ

 רעמ טינ ןעוועג זיא יז לייוו ,עכעלטנגוי עלא טימ ץערַאווד ןיא טריפעג

 טעוו ןעמ זא ,ןגָאז ןשטייד יד זא ,טביירש עינורג .טלא רָאי ןצפופ יוו

 ,לווירב א קירוצ קיש ךיא .טעברא ףיוא שטיווַאנאראב ןייק ןריפסיורא ייז

 טינ ןיוש ייז לווירב ןיימ טָאה ,ןרעיודאב םוצ .רעיופ ןבלעז םעד טימ

 רעייש םעד טפאנ טימ ןסָאגאב ןשטייד יד ןבָאה טכאנ ענעי .ןפַארטעג

 תולוק יד ןוא טנערבעג ןבָאה ןשטנעמ יד .ןעמוקעגמוא ןענייז עלא ןוא

 ,טלגירראפ ןוא טכאמראפ ןעוועג זיא ץלא רעבַָא .ןעלמיה יד ןסירעג ןבָאה

 ןזיוואב טַאה'ס רעוו ;זדנוא ןופ טרעקעגפַא ךיז טלַאוו ןיילא טָאג יוו

 .ןסַאשרעד ןעמ טָאה ,ןפיולסיורא וצ

 יד רימ טגנערב ןוא ,רעיופ רעבלעז רעד רימ וצ טמוק סנגרַאמוצ

 -ראפ יוו ןיב ךיא רעבַא ,קידנלייצרעד טנייוועג טַאה רע ."הרושב עטוג"

 ןעלסיירט ןעמונעג רימ טַאה רעכאנ .ןענייוו טנעקעג טינ ,ןרַאוועג טנייטש

 טכאנייב קידנגיל ...בייל א יוו ןעירשעג שממ בָאה ךיא ,ןפראוו ןוא

 רעייפ א ,רעייפ א ןַא ןצראה ןיימ ןיא ךיז טדניצ ,קנאב ןטראה ןפיוא

 לעוו ךיא זיב ,ןעור טינ ןלעוו טנעה עניימ זא ,רעווש ךיא ןוא המקנ ןופ

 סֶאד טביורעגוצ טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,עטסרעייט עניימ ראפ ןעמענ המקנ

 .טייהרעקידלושמוא ,ןבעל

 .ףיולטנא ךיא

 ,ןינב רעד .ןפיולטנא וצ סילשאב ךיא ןוא געט ריפ ייבראפ ןעייג'ס

 : קיכאפיירד טלגנירעגמורא ןעוועג זיא ,טראפשראפ ןעוועג ןענייז רימ ווו
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 ןופ רעטייווצ רעד ,רעינָאטסע ןופ ןענאטשאב זיא גניר רעטשרע רעד

 ןעוועג זיא ןיילא עדייבעג יד .ןשטייד ןופ רעטירד רעד ןוא ןקאילַאּפ

 .םענייא וצ ןעיורטראפ ךיז זומ ךיא .ןטַארד עקיכעטש טימ טלגנירעגמוהא

 ,ןפיולטנא ןיימ ךַאנ ,ןעמַאנ ןיימ ןגַארט לֶאז רע זא ,ןטעבעג בָאה ךיא

 ךיז טַאה רע .ןשטנעמ ןעצ ןסַאשעג ןרעוו ,ןעמַאנ א טלעפ םיוק לייוו

 רענייק .טיוט רערעכיז א זיא'ס לייוו ,ןָאט וצ טינ סָאד רימ ייב ןטעבעג

 ןבָאה סָאוו ,יירד רימ ןענייז ןעוועג .ןפָאלטנא טיג טרָאד ןופ ךַאנ זיא

 ןעמונעג רימ ןבָאה ,טונימ רעטצעל רעד ןיא שממ  .ןפיולטנא טלַָאוועג

 ןבָאה רעטעפש טכענ ייווצ .(דוד) רעגַאווש א סקאביר הנח ,ןטרעפ א

 ןוא ץלא טיירגעגוצ .טקנופ ןסיוועג א ןיא ןטַארד יד ןטינשעגרעביא רימ

 ,ןפַאלשעג זיא רעגאל רעד ןעוו ,גַאטראפ רעגייזא סנייא ,סנגרַאמוצ

 : טגַאזעג ייז בָאה ךיא .טקנופ םוצ ןעגנאגעגוצ טייהרעליטש רימ  ןענייז

 ."רעטצעל רעד ןייגכרודא לעוו ךיא ןוא ,ךרודא טייג"

 ייז לייוו ,ךאוו רעד וצ ןסאפוצ ךיז טזומעג ןעמ טַאה קיטייצכיילג

 רעד ןיא טַא .ןטימעגסיוא ךיז ןוא ןטייווצ ןגעק רענייא ןעגנאגעג ןענייז

 ךאוו רעד ןופ ךיז ןדיימסיוא סָאד .ןייגכרוד לענש טזומעג ןעמ טאה טייצ

 ןייגכרוד ןעמעלא יז זָאל ךיא .טונימ יירד זיב ייווצ ןופ ןעמענ טגעלפ

 יד ןיא ךיז ךיא עפעטשראפ ,ןרעיודאב םוצ רָאנ .ייר ןיימ טמוק'ס ןוא

 ןשינָאטסע םעד ךיא עזרעד קילבנגיוא ןבלעז םעד ןיא .ןטַארד-לכעטש

 םעד סיירעצ ,חוכ טימ סיר א ךיז ביג ךיא .ךיז ןרעטנעענרעד טאדלַאס

 ךיז ףערט ןוא ףיוא ךיז לעטש ךיא .טקיטולב עציילפ ןיימ ןוא לקער

 רעדייא ,ָאטינ זיא געווסיוא רעדנא ןייק .רעינָאטסע ןטימ םינפ לא םינפ

 .רעסעמ א וצ םיא ךיא לעטש ,ןעיירש רעדַא ,ןסיש וצ ןזייוואב ןעק רע

 -סיורא בָאה ךיא סָאוו ,ןאגאנ ןטימ ;רעוועג ןייז ארומ ראפ טפראוו רע

 רעביא םיא פעלש ןוא פֶאק ןיא ץעז א םיא ךיא ביג ,ָאטעג ןופ טלגומשעג

 ןיא ,טדערעגפַא רעירפ ןבָאה רימ סָאוו ,טקנופ רעזדנוא וצ זיב דרע רעד

 ךיז רימ ןפערט טרַאד .רעגאל םענופ רעטעמ 250 םורא ,לדלעוו ןיילק א

 לענש ןעייג ןוא ןייזטסווואב ןֶא רעינָאטסע םעד רעביא ןזַאל רימ ,עלא

 םעד ןענעק לֶאז ןעמ ,דלאוו א וצ גַאט זיב ןכיירגרעד וצ ידכ ,קעווא

 םראלא םעד טרעהעג ןיוש רימ ןבָאה ,קידנפיול .ןטלאהאב ןייז גַאט ןצנאג

 ...טעפש וצ ןעוועג ןיוש זיא'ס רעבָא ,זדנוא ךַאנ יירעסיש יד ןוא
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 .רענאזיטראפ סלא המקנ ןיימ

 םוצ טנעַאנ ןכיירגרעד רימ זיב ,טכענ ייווצ טימ גַאט א טרעיוד'ס

 עכלעוו ,עינעה רעטסעווש ןיימ ןעז רעייז ליוו ךיא .ץערַאווד לטעטש

 רימ רעבַא ,רעדלעפ יד ןיא ןטלאהאב ןגיל רימ .רעגאל םעד ןיא טציז

 רימ ךיז טיג טכאנייב טעפש .רעווש רעייז ןטעברא רעדניק יד יוו ןעעז

 זיא רעטסעווש ןיימ ווו ,ְךַאנ ךיז גערפ ךיא .רעגאל ןיא ןייגוצניירא זייא

 ןעמ .רעהפיוא ןַא זיא ןרימזאפס ןוא ןענייוו ריא .ןיירא םוק ךיא ןוא

 ,רימ ןעמ טפאכ רעמַאט ,רעגאל ןיא ןיירא ךיא ןיב יוזא יוו ,רימ טגערפ

 ךיא סילשאב רעבירעד .ןסישסיוא רעגאל ןצנאג םעד ךַאד ןעמ טעוו

 ,רימ ייב ךיז טעב רעטסעווש ןיימ .טכאנ עבלעז יד עקאט ,ןייגוצקעווא

 זא ,וצ גָאז ךיא .ייג ךיא ןיהווו טינ ןיילא סייוזכ רעבַא ,ןעמענוצטימ יז

 ןעוועג רעווש זיא'ס .ןעמענ יז ןעמוק רעכיז ךיא לעוו םורא ךַאוו א ןיא

 .ןעוועג טינ זיא הרירב רעדנא ןייק רעבַא ,ךיז ןדייש סָאד

 -ראפ יד רימ ןכיירגרעד ןגרַאמירפ ןטימ .טכאנ עצנאג א ןעגנאגעג

 ןעמ .רעדלעוו רעלטעשו יד ןיא ןדאירטַא סעקסנאילרַא ןופ רענאויט

 .לביטש-דרע ןיא ןיירא ןריפ ןוא זדנוא ןכוזרעטנוא ייז ,ּפַא זדנוא טלעטש

 ,ךיז וצ זדנוא ןעמענ רעבַא ,רענאזיטראפ עשידיי סיוא זדנוא ןגערפ'ס

 ? ןיהווו זיא עגארפ רעזדנוא .רעטייוו ןייג זדנוא טסייה ןעמ ,טינ ייז ןליוו

 ןכיירגרעד רימ זיב ,רעדלעוו עסיורג יד ךרוד רעדיוו ךיז ןפעלש רימ

 םייב ,עיִלָאוו-ישזוד ףרַאד ןיא ןַא ןעמוק ןוא עשטשופ רעקסנאישטיפיל יד

 -אזיטראפ עפורג א וצ ןעמוק רימ .םינָאלס ןופ טייוו טינ ,עראשטש ךייט

 טרעונ זיא ייברעד .(טסירק א) אקשונאוו טסייה רידנאמַאק רעייז ,רענ

 ,טקישעגפַא זדנוא ןבָאה רענאזיטראפ עשידיי יד זא ,ןכיירטשוצרעטנוא

 ןופ טייצ רעצרוק א ךַאנ .ןעמונעגוצ זדנוא טָאה טסירק רעד רעבַא

 טלייצ סָאוו ,"דאירטַא סקאלוב" ןיא ןסָאלשעגנַא רימ ןרעוו ,ןעגנוביא

 ,(רעפראוונליוק) "טַאימעלופ" א םוקאב ךיא .סרעפמעק 320 םורא

 רימ .המקנ ןעמענ וצ ןליוו רעד ןוא תוחוכ עיינ רימ ןיא ךיז ןקעוורעד'ס

 .ךעלגעטדגַאט שטייד ןקיטולב םעד טימ ןפמעק

 עקימורא ןוא לטעשז ,ןישטערעד ,ךעלטעטש יד רימ ןריקאטא טַא

 סַאד ןוא המקנ םענ ךיא .ןשטייד ןענופעג ךיז ןבָאהס ווו ,רעפרעד
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 ןעילפ טעוו סָאוו ,ליוק עקידנעמוק יד זא ,קידנסיוו .ץראה ןיימ טיירפרעד

 א ךיא טעב ,ןבעל ןיימ ןופ ףוס רעד ןייז ןעק ,גנוטכיר רעזדנוא ןיא

 ,רעטסעווש ןיימ ןעמענסיורא ןייג לָאז ךיא ,רידנאמַאק םייב שינעביולרעד

 ףניפ ךַאנ טימ טקיש ןוא רימ טביולרעד רע .ץערַאווד ןופ ,עינעה

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,דרעפ ףיוא קידנטייר ,ךיז ןזָאל רימ .רענאזיטראפ

 ןיוש ,קילגמוא םוצ רעבַא ,רעטעמַאליק 130--120 ןופ ךלהמ א ,ץערַאווד

 זא ,הרושב ערעטיב יד ,רעיופ א ןֶא זדנוא טגָאז ,לטעטש ןופ טייוו טינ

 רעוו ךיא .טעטכינראפ רעגאל ןצנאג םעד ןעמ טַאה ,רעירפ גַאט ןייא טימ

 .שטייד םעניא המקנ ךֶאנ טשרַאד ןיימ ןיא ,בייל א יוו דליוו

 ,קָאשירקאנ ףרַאד ןיא זא ,העידי א ןֶא טמוק סורא געט עקינייא ןיא

 טכאנ רעד ךרוד ךיז ןבָאה ,טנגעג רענאזיטראפ ןופ ץראה ןיא זיא סָאוו

 -ַארגנייא ,ףרַאד םעד ןעמונראפ ןוא ןשטייד טימ רעניארקוא ןסירעגניירא

 גַאטראפ זא ,באטש ןופ לעפאב א טמוק'ס .ןעיישנארט עפיט ןיא ךיז קידנב

 קידנקוק טינ ;ףרַאד םעד ןריקאטא ןדאירטַא עשינאזיטראפ עלא ןלעוו

 .קירוצ ןרעוו ןעמונעג ףרָאד רעד זומ ,ןטסָאק לֶאז סע תונברק ליפיוו

 יירד ןוא ןעקנאט ייווצ ,ןאמ טנזיוט-יירד ןופ טייטשאב חוכ רעזדנוא

 טימ וצ ךיז ןטיירג רימ .ןאמ 1200 םורא טלייצ חוכ רעייז ;ןטאמראה

 םוצ סיורא רימ ןרישראמ סטנווָא רעגייזא ןביז םורא .גנונעפַאוואב רערעווש

 דנאר םייב ,ףרַאד ןופ רעטעמַאליק רעבלאה א זיא סָאד ,טקנופ"ףערט

 רעד ראפ העש ןייא ,גַאטראפ טקנופ םעד ןכיירגרעד רימ .דלאוו ןופ

 .רעגייזא סקעז ןביוהנַא ךיז ףראד עכלעוו ,עקאטא

 א טיג ןעמ ;ןטנגעג עקימורא ןופ ,רענאזיטראפ טימ ךיז ןפערט רימ

 ךיז ןריר טינ ןוא טיירג ןייז ,רעוועג סָאד ןטיירגוצ ,ןעורפָא ךיז לעפאב

 טנקלַאווראפ קראטש זיא למיה רעד .טייקליטש עטיוט א זיא'ס .טרָא ןופ

 סַאש רעטשרע רעד זא ,זדנוא טגָאז ןעמ .לדנגער רעניד א טלאפ'ס ןוא

 ךיז טַאה עקאטא יד זא ,ןכייצ ןוא גַָאזנָא ןא ןייז טעוו ,טאמראה ןופ

 ףרַאד רעד ידכ ,ןלייט יירד ןיא ךיז ןטיירפשעצ ןדאירטַא יד .ןביוהעגנַא

 ןייא ףַאלש ןוא דימ קראטש ןיב ךיא .ןטייז עלא ןופ ןרעוו טריקאטא לֶאז

 ,טעגרהרעד ןעמאמ ןיימ טַָאה ןעמ טניז ,לֶאמ ןטשרע םוצ .זַארג ןפיוא

 א ןיא טציא טסייג וד ,דניק ןיימ" :טגָאז ןוא םולח וצ רימ יז טמוק
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 ,ריד ראפ טָאג ןטעב ןוא ןייטש לעוו ךיא ,ןשטייד יד טימ טכאלש ערעטיב

 ".ארומ ןייק בָאה

 .זַא ךיז טביוה עקאטא יד -- ,לאנק א ךיז טרעהרעד לֶאמ א טימ

 ,לכייט א רעבירא רימ ןפיול ,יירשעג "ארוה" ןקיכליה ,ןסיורג א טימ

 ,ןטייז עלא ןופ ןעילפ אנוש ןופ ןליוק יד .ףרַאד ןופ לימ רעד ייב זיא סאוו

 .ןסיש ןוא ןפיול רימ ,סקניל ןופ ןוא סטכער ןופ עניימ םירבח ןלאפ טַא

 טָאימעלופ ןיימ ףיוא לעטש ,ףרַאד ןופ םענורב םייב ךיז טלאהראפ ךיא

 ,רימ ןיא טעוועליצ שטייד א יוו ,ךיא עזרעד םיצולפ .רעהפיוא ןַא סיש ןוא

 -סיוא ,לטיה ןיימ ןיא טפערט ליוק ןייז ןוא קילבנגיוא ןא טמעניס

 ןרעה ןעק רעבַא תושלח ןיא לאפיכ .פָאק ןטימ ןופ רַאה עניימ קידנענערב

 ,ןרעפטנע ליוו ךיא ;בעל ךיא יצ ,רימ וצ טיירש עקראטינאס יד יוו

 ...ךיז קיטש'כ ןוא טרַאוו ןייק ןעגנערבסיורא טינ ןעק'כ רעבַא

 רעכעלקילג א" :טנָאז רע יוו רעה ךיא .וצ טפיול רָאטקַאד רעד

 דלאב טעוו רע ,ּפָאק ןופ טיוה יד טרירעגנַא רָאנ טַאה ליוק יד ,שטנעמ

 עקראטינאס יד ;ףיוא ךיז ךיא פאכ רעטעפש טונימ ןעצ א .'ןייטשפיוא

 .טיוט ןיב'/כ זא ,טכארטעג רעכיז טָאה יז ,טנייוו ןוא רימ רעביא טציז

 -יטראפ ערעזדנוא קידנגַאינָא ,סיורָאפ ןפיול ךיז רימ ןזַאל קידנעייטשפיוא

 ךיא ןַאמרעד יוזא קידנפיול ;ןערב ןלופ ןטימ ןַא טייג טכאלש יד .רענאז

 ,שטייד םעד ךיא עזרעד ,טנעמַאמ םעד ןיא שממ ןוא םולח םעניא ךיז

 טסיש רע ןוא ,םיא םוצ רעטנעענ ףיול ךיא .רימ ףיוא ןסַאשעג טַאה סָאוו

 זיא טשרַאד המקנ ןוא טעפמיא ןיימ רעבַא ;רימ ףיוא רעהפיוא ןַא

 ףיורא ןצנאגניא טעמכ ךיא ןיב טַא ;םיא ןופ רעלענש ןוא רעקראטש

 ןופ טייטשאב סָאוו ,עירעס עצנאג א םיא ןיא ןיירא סיש ךיא ;םיא ףיוא

 ןכאז ענייז ,טַאימעלופ םענלעקינ םעד םיא ןופ וצ םענ ךיא .ןליוק 2

 רעטייוו ךיז קידנפראווניירא ,עפורג ןיימ וצ קירוצ םוקיכ .לוויטש ןוא

 ,ןדאירטַא סעקסנאלרַא ןופ ןעמוקנַא ןטימ ,רעטעפש העש א .ףמאק ןיא

 רעווש ןוא עטיוט 600 רעביא זגיל'ס .ןעמונראפ ףרַאד רעד טרעוו

 קירוצ ןעמוק רימ .םירבח 80 ןלאפעג ןענייז ערעזדנוא ןופ .עטעדנוווראפ

 ,ןטסנידראפ עניימ ראפ ןוא באטש ןיא ךימ טפור ןעמ ,סעזאב יד וצ

 .רענאזיטראפ קיצכעז ןופ רידנאמַאק סלא טמיטשאב ךיא רעוו
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 1942 ףוס

 ערעודנוא םורא ךיז ןרירטנעצנָאק תוחוכ עשטייד יד זא ,ןרעה רימ

 טייצ ךַאוו א .עוואלבָא עסיורג א ןייז טעווס זא ,טגָאז ןעמ ,סעשטשופ

 טנזיוט טרעדנוה םורא זא ,באטש ןופ ןַא טגָאז ןעמ זיב ,ייבראפ טייג

 רעזדנוא םורא ןעלגניר ייז .רעדלעוו יד ןקיניירסיוא ןעייג ןטאדלַאס

 ,עראשטש רעד ןופ טייז ןייא ףיוא ןעייטש רימ .ןטייז עלא ןופ עשטשופ

 לאפ ןיא ,יירפ גנוטכיר ןייא רָאנ טביילב'ס .ןטייווצ ןפיוא ןשטייד יד

 יזז ;1942 ,רעבמעווַאנ ףוס ןיוש זיא'ס .ןטערטפַא ןזומ ןלעוו רימ ביוא

 ןטאמראה עסיורג טימ זדנוא ףיוא ןעיירעסיש עטשרע ערעייז ןַא ןביוה

 קיצכא םורא ןופ טייטשאב חוכ רעזדנוא .ףמאק א ךיז טלקיווטנא'ס ןוא

 ,רעפראוונענימ ,ןטאמראה ,ןעקנאט ךיוא ןבָאה רימ ,רענאזיטראפ טנזיוט

 גיל ךיא .טכענ ןוא געט ייווצ ןיוש ךיז ןגַאלש רימ .ליפ וצ טינ רעבַא

 טינ לעפאב א ןגירק רימ .עּפָאקַא ןיא ,ךייט גערב םייב ,עפורג ןיימ טימ

 רעייז ,גָאט ןטירד ןפיוא זיא'ס .טייז רעזדנוא ןופ שטייד םעד ןזַאלכרוד

 ןיימ ןיא .רעפראוונענימ טימ ,רעייפ ןסיורג א ןענעפע ןשטייד יד .ירפ

 סַאוו ,רוחב רעלטעשז א ,ךיא .םירבח ריפ ךיז ןעניפעג עּפָאקַא רעניילק

 -ןקנארק יד ןוא ,רבח רעשיסור א ,טַאימעלופ םוצ ןליוק טימ טנידאב

 ןיב ךיא ןעוו ,יירעסיש רעד ןיא .ןישטערעד ןופ ,על'היח ,רעטסעווש

 ,סור רעד טיירש ,אנוש ןפיוא ךיז ןרירטנעצנַאק וצ ןעמונראפ קראטש

 .ןפלעה םיא לֶאז יז זא ,ןעל'היח וצ יירש ךיא ;טעדנוווראפ זיא רע זא

 ,רעליטש לסיבא טרעוו יירעסיש יד ןעוו .ריא ןופ רעפטנע ןייק אטינ זיא'ס

 .גנוגעוואב ןַא ןיוש יז טגיל ,ןרעיודאב םוצ רעבַא ,ןעל'היח וצ וצ ךיא םוק

 טראפשעגנַא קידנציז .טייצ ערעגנעל א ןעוועג טיוט זיא יז זא ,סיוא טזייוו

 םיוק זיא יז -- .ןרָאוועג טרעווילגראפ יז זיא ,טנאוו-דרע רעד ייב

 ...ןעוועג טלא רָאי ןצעביז

 ןַא ייז ןביוה ךעלדנע זיב ,טכאנ א טימ גַאט א ךַאנ ךיז ןגַאלש רימ

 לאמ סקעז ןשטייד יד ןריבורפ טכאנ רעד ןיא .עקאטא ענלארענעג רעייז

 ליפ טימ קירוצ פַא ייז ןסיוטש רימ רעבַא ,עראשטש יד ןייגרעבירא

 ןענעפע רימ ןוא ,ךייט ןבלאה ןזיב ןעמיוושוצ ייז ןזָאל רימ .ןטסולראפ

 -ראפ רעגייזא יירד םורא .ןגַאמראפ רימ סָאוו ,םילכ עלא ןופ רעייפ א
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 ןייק אטינ זיא'ס .ןטייז עלא ןופ רעדלעוו יד ןסישאב וצ ןַא ייז ןביוה ,גָאט

 ןרעה טָא .זדנוא םורא ץלא טנערביס .דנאטשרעדיוו א ןלעטש וצ ווו ,טרָא

 א טמוק'ס .ןרידנאמַאק ךס א ךַאנ טימ ןלאפעג זיא סאלטא ר"ד זא ,רימ

 ךיז ךאנרעד ןוא ,ןעק'ס רעוו"ווו ,ןפיולעצ ךיז לֶאז ןעמ זא ,לעפאב

 ןפערט רימ .רעדלעוו יד ןיא ןיירא ןעגנירד ןשטייד יד .קירוצ ןריפורג

 ערעדנא ןופ ןפיול עכלעוו ,רענאזיטראפ רעטנזיוט טימ  ףיונוצ ךיז

 עטיוט רעטרעדנוה ןגיל'ס ;זדנוא םורא שממ טנערב דרע יד .ןעגנוטכיר

 .רענאזיטראפ

 -ַאלב עפיט ןיא ןשטנעמ סקעז ןופ עפורג רעניילק א טימ ףיול ךיא

 טגנילעג'ס .יירעסיש א ךיז טדניבראפ'ס ןוא ןשטייד ןפערט רימ רעבַא ,סעט

 רעבָא .ןדאירטַא רעקסנאלרַא יד וצ ןַא ןעמוק רימ ןוא ןפיולטנא וצ זדנוא

 טרַא ןייק טושפ זיא'ס .קעווא ךיוא ייז ןפיול ,ייז ןכיירגרעד רימ ןעוו

 רימָאל" : קעדורגַאווַאנ ןופ ןיוועל עשטיא רימ וצ טגַאז .זדנוא ראפ ָאטינ

 ,ןדיי עפורג א ןעוועג זיא סָאד ".סעפורג "עניימעס" רעצילעב יד וצ ןייג

 רעטעמַאליק 25 ןופ ךלהמ א ,רעוועג ןַא ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה סַאוו

 .ייז וצ ןֶא רימ ןעמוק ,טרעטאמראפ קראטש ,קירעגנוה ,סאנ .זדנוא ןופ

 טימ ,סופיט ףיוא קנארק רעייז רעוו ךיא רעבַא .רעליטש ןיוש זיא ןטרַאד

 .קעווא ןיוש ךיא בראטש טָא זא ,רעכיז זיא ןעמ ןוא ץיה עסיורג רעייז

 עטכַאקעג טימ ךימ ןענעמהַאק ייז ,רימ ףיוא גנוטכא ןביג עטנאקאב עטוג

 .רעסעב רימ טרעוו'ס זיב .טיורב ךעלקיטש עטנקירטראפ ןוא רעסאוו

 זא ,ןגַאז ןוא םורא זדנוא ןעלגניר ייז ,רענאזיטראפ עשיסור ןֶא ןעמוק'ס

 פא ךיז ןטעב רימ .ןריטרעזעד ןענייז רימ לייוו ,ןסיש זדנוא טעוו ןעמ

 .ןדאירטַא ערעזדנוא וצ ךיילג ןעייג רימ זא ,ןרעכיזראפ ןוא ייז ייב

 .סיפ עניימ ףיוא ןייג טינ ָךֶאנ ןעק ךיא רעבַא ,קעווא ןעייג רימ

 .ןדאירטַא סעקסנאלרַא רימ ןכיירגרעד ,שינרעטאמ סיורג טימ ,ךעלדנע

 ןעניפעג ןשטייד יד .ןעייר עשירעפמעק יד ןיא קירוצ ןַא ךיז ןסילש רימ

 יימרא עצנאג יד .חוכ םעניילק א טימ רעבַא ,ןעייסַאש יד ףיוא ךַאנ ךיז

 אנוש ןטימ ףמאק רעד קירוצ ןֶא ךיז טביוה'ס .קעווא ןעוועג ןיוש זיא

 .םזיטימעסיטנא רעד טעוועשוב טציא רעבָא .רעגייטש ןשינאזיטראפ ןפיוא

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי עטעגרהעג ןעמ טעז טייג ןעמ ווו
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 ןענעק ןדיי סלא .רענאזיטראפ עשיסור יד ןופ טעברא יד ןיוש זיא סָאד

 .רעצרעה ערעזדנוא ןיא רעייפ א ףיוא טמאלפ'ס .ןעזוצ טינ סָאד רימ

 ךיז ןגַאלש רימ ווו ,לטעשז לטעטש סָאד ןריקאטא רימ ןעייג ןשיווצ ןיא

 ערעודנוא .ןטערטפָא ןזומ ןוא ,לאפכרוד א ןבָאה רימ רעבַא ,גָאט ןצנאג א

 ייז ןדיי ךַאנ טקיש ןעמ .עטַאלב א ןיא ןייטש ןביילב ןטאמראה ייווצ

 ייברעד ןרילראפ רימ .ןליוק ןופ לגַאה א רעטנוא ,ןפעלשוצסיורא

 ףיוא ,ןגַאלשרעד ןוא דימ  ,ןַא ןעמוק רימ .םירבח ערעזדנוא ןופ טפלעה

 ,ןעקנאט רַאּפ יד ןטיה וצ ,ןדיי ךַאנ קעווא טלעטש ןעמ .עזאב רעזדנוא

 .טגַאמראפ ןבָאה רימ סָאוו

 יד -- סיירפיוא ןסיורג א רימ ןרעה ,טרעטאמראפ יוזא קידנגיל

 סֶאד .רעלעפ א ךרוד ןסירעגפיוא ןרעוו םירוחב עשידיי יד טימ ןעקנאט

 עלעיצעפס א פא ךיז ןביילק רימ .זדנוא ראפ גונעג ןעוועג ןיוש זיא

 -ידיי א) שארב עקנעס רידנאמָאק ןטימ ,רענאזיטראפ עשידיי ןופ ,עפורג

 עטסעב סאד ןעמענ ןגעוו ףיונוצ ךיז ןדייר רימ .(קסנימ ןופ רוחב רעש

 רימ זא ,רידנאמַאק-טפיוה םייב שינעביולרעד א ןטעב רימ ;רעוועג

 יירד טציא ןבָאה רימ .זדנוא טביולרעד רע ,טיפש ְךַאנ ןרַאפ ןליוו

 ,ןעגנוטכיר ענעדיישראפ ןיא סיורא עלא ןרָאפ רימ .סעפורג ענעדיישראפ

 ןרעדנא ןפיוא .ךיז ןפערט וצ ווו ,טייהרעליטש ףיונוצ ךיז ןדייר רימ רעבַא

 .רעדלעוו רעקנימאק יד םורא עלא ךיז רימ ןפערט ,ירפ רעד ןיא ,גַאט

 ןייז ךיא ןוא שארב ןעקנעס טימ ,חוכ ןייא ןיא ךיז ןקינייראפ רימ

 .טנפַאוואב טוג עלא ,ןשטנעמ קיצפופ םורא ןענייז רימ .רידנאמַאק-רעטנוא

 ןאטעג ןבָאה ייז סָאוו ,רענאזיטראפ עשיסור יד וצ עבלעז סאד ןעוט רימ

 .זדנוא וצ ןעמוקוצ ליוו סָאוו ,םענייא ןדעי ןטיוט רימ .ןדיי ערעודנוא וצ

 ,טגָאז ,ןדייר טינ שידיי ןייק רָאג ןעק סַאוו ,רידנאמָאק רעזדנוא ,עקנעס

 ,ועוועג ןיילק ךַאנ זיא רע ןעוו ,טגַאזעג לֶאמא םיא טָאה עבָאב ןייז זא

 ןא ןעמענ ףראד ןעמ זא ,ןבירשעג טייטש הרות רעשידיי רעד ןיא זא

 רענאזיטראפ עשייוג יד .םישדח יירד ייבראפ ןעייג יוזא .גיוא ןא ראפ גיוא

 ייז ןטיוט סָאוו ,ןטידנאב עשידיי םורא ןעייג'ס זא ,קערש טימ ןדייר

 זועמוקוצ .זדנוא ךַאנ געיעג א טרעוו'ס .םישעמ ערעייז ראפ המקנ בילוצ
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 ןוא ךאוו עקיטייזייווצ א ןטלאה רימ לייוו ,רעווש רעייז זיא זדנוא וצ

 לֶאמנייק רימ ןענייז ךיוא ,רעטעמַאליק ןייא ףיוא טלייטעצ זיא ךאוו עדעי

 .סעפורג ייווצ ףיוא טלייטעצ ןענייז רימ .טרָא ןייא ףיוא ןענאטשעג טינ

 ייווצ ןיא ןעוועג רימ ןענייז טייצ ןייא .קילגמוא ןא רעבַא טריסאפ'ס

 ,זיוה ןייא ןיא םירבח ךַאנ ןוא ןעקנעס טימ ךיא (סערַאטוכ) ,רעזייה

 רימ ןענייז טכאנ רערעווש א ךַאנ .זוה ןטייווצ ןיא ערעדנא יד ןוא

 ןפָאלשעגנייא רבח ןייא זיא ךאוו רעד ייב זא ,טריסאפ טָאה'ס .דימ ןעוועג

 עכלעוו ,רענאזיטראפ עשיסור יד .טקיטשרעד םיא ןעמ טאה קידנפָאלש ןוא

 עפורג עצנאג יד ןטיוט ןוא רָאטוכ ןיא ןיירא ךיז ןפאכ ,םורא זדנוא ןכוז

 םוצ רעבַא ,דנאטשרעדיוו א ןבעגעג רעכיז ןטלָאוו ייז .ןשטנעמ ןצכא ןופ

 טינ רעמ לַאמנייק ךיז ןבָאה ייז ןוא ןפַאלשעג עלא ןענייז ןרעיודאב

 .טקעוועגפיוא

 ןציז ןעקנעס טימ ךיא רַאנ ,עלא ךיוא ןפַאלש ראטוכ רעזדנוא ןיא

 ןיא .ךיז ןשיווצ ןסעומש ןוא ןציז םירבח ריפ ךַאנ ,ןסע ןוא שיט םייב

 -ראפ קיצכעז ךרע ןא ,זיוה רעזדנוא ןיא ןיירא ךיז ןפאכ קילבנגיוא ןייא

 ןטאנארג טימ ,זדנוא וצ טקערטשעגסיוא רעוועג ןטימ רעדעי ,רענאזיט

 זדנוא ןעמ ןעק טייהרעקידעבעל זא ,טסווועג ןבָאה ייז לייוו ,טנעה יד ןיא

 טפאכ רע ןוא רעוועגנישאמ ןיימ ףרַאוו א רימ טיג עקנעס ;ןעמענ טינ

 טנעמַאמ םעד ןיא "!יילערטס" ןעיירשוצסיוא ְךַאנ טזייוואב רע ,םענייז

 א סיוא טכערב'ס .רימ ףיוא טלאפ ןוא ןרעטש ןיא ליוק א רע טפאכ

 ןופ ייז ףיוא טסיש ןעמ זא ,טכארטעג ןבָאה ייז ,יירעסיש עכעלרעפעג

 סַאוו ,םירבח ערעזדנוא .ןיילא ייז ןשיווצ קינאפ א סיוא טכערב'ס .ןסיורד

 תיבה-לעב רעד ךיוא ןוא ןרַאוועג ןסַאשרעד עלא ןענייז ,ןפָאלשעג ןענייז

 ןביילבראפ רימ .טיוטעג ןרעוו רעטכַאט ןייז טימ ,טסירק רעד ,זיוה ןופ

 ראסימַאק א ןוא ,רעוועג רעזדנוא וצ טמענ ןעמ .ןשטנעמ ןצכעז רָאנ

 רימ סָאוו ,ןכאז עלענימירק ראפ זא ,לטעצ םענעבירשעג א סיוא טנעייל

 טַאה ךס א יוודיוזא .ןסיש םוצ טפשמראפ רימ ןרעוו ,ןַאטעגפַא ןבָאה

 ןלַאז רימ זא ,יאנתב ,ןבעל סאד זדנוא ןעמ טקנעש ,טיוטעג ןיוש ןעמ

 ןקידרעאב ןזַאל זדנוא לֶאז ןעמ זא ,ןטעב רימ  .ןָאיאר םעד ןזַאלראפ

 .םירבח ערעזדנוא
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 ךַאנ טימ רידנאמַאק רעד וצ טייג רימ וצ .יירפ ןעמ טזַאל ןעמעלא

 לדלעוו ןקיאייברעד םעד וצ ךימ ןריפפַא ,םיא טלעפאב רע .ןאזיטראפ א

 רעד .רידנאמַאק-רעטנוא סעקנעס ןעוועג ןיב ךיא לייוו ,ןסישרעד ןוא

 רעד :סנ א טושפ טריסאפ טנעמַאמ םעד ןיא .קעווא טייג רידנאמַאק

 ןכעלרעפעג א פֶארא רימ טזַאל ,ןסישרעד רימ ףראד סַאוו ,ןאזיטראפ

 ךיא פאכ ,טינרַאג ךיא בָאה ןרילראפ וצ ;טכעלש רימ טרעוו'ס ןוא שטאפ

 :רימ וצ יירשעג א טיג רע רָאנ ,ןקיטש וצ ןַא םיא ביוה ןוא םיא וצ ךיז

 רעוו ךיא .(ךמע ןא ךיוא ןיב ךיא !גייווש) ,"ךמע עשזַאט אי !ישטלַאמ"

 .ןדיי ןייק רעמ טינ טָאה דאירטָא סעקנאוו זא ,סייוו ךיא ,טלמוטעצ טושפ

 ךיז טשוקעצ ,לאמ עכעלטע סיוא טסיש ,לדלעוו םוצ פַא ךימ טריפ רע

 ךאנ ךיז רימ ןלעוו רשפא ,ףליה סטַאג טימ ייג" :טגַאז ןוא רימ טימ

 .דאירטַא סעקנאוו ןופ קורטילַאּפ רעד ןעוועג זיא סָאד ."לַאמא ןפערט

 .םויה דע ,טסווועג טינ לֶאמנייק ךיא בָאה ןעמַאנ ןייז

 ענעבילבעגרעביא ערעזדנוא טימ ךיז ךיא ףערט ,ןרעדנאוו טכאנ א ךַאנ

 ןדנווו עסיורג טימ .זייפש ןַא ןוא רעוועג ןַא ןעמ טייג ווו רעבַא .םירבח

 עטיוט ליפיוזא טזַאלעגרעביא ןבָאה רימ סָאוו ,רעצרעה ערעודנוא ןיא

 .טומ טימ ןַא ךיז םענ ךיא .ןפלעה טינרַאג ךיז ןענעק רימ רעבַא ,םירבח

 פאטש ךיא .ןאגאנ א ןופ לדייש ןטלא ןא ךיא ןיפעג קאזקור ןיא רימ ייב

 ןעייג רימ .ןאגאנ רעתמא ןא יוו ןעזסיוא לֶאז סע ,יורטש טימ ןַא םיא

 ןוא ןעמעלא ראפ זייפש ןבעג וצ םיא לעפאב ,רעיופ ןטשרע םוצ ןיירא

 ןא טביוה ןוא ןרעה טינ רע ליוו הליחתכל .ןטילש ןוא דרעפ א ךיוא

 ביג ןוא ןאגאנ םענעיורטש ןיימ וצ ךיז פאכ ךיא ןעוו רעבַא ,ןכאל וצ

 ןעמעלא סיוא ךיא סיש טינ ןעוו ,ןלעטשוצ וצ ץלא סָאד ,טונימ ןעצ םיא

 .טלעטשעגוצ ץלא טרעוו טלֶאמעד ,זיוה ןייז ןענערבראפ ןלעוו רימ ןוא

 .1945 ,רעטניוו

 וצ ןפַאה רימ .סעשטשופ רעקסנאישטיפיל יד וצ ןכיירגרעד רימ

 ןעמ זא ,ךיז ןסיוורעד רימ רעבַא ,ןדאירטַא ערעזדנוא טימ ךיז ןקינייראפ

 ,ןסיש ךיילג זדנוא טעוו ןעמ ןוא רעריטרעזעד סלא םורא זדנוא טכוז

 ןעייג .ןגַארטפָא ךיז לענש ןזומ רימ .ןזייוואב רֶאנ ךיז ןלעוו רימ ביוא
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 קיאורמוא ךֶַאנ זיא טייצ יד .ןדאירטָא סעקסנאלרַא וצ קעווא רעדיוו רימ

 ,קנארק ןוא ךאווש ןיב'כ .עפורג רעשייוג א ןשיווצ ךיז ןיפעג ךיא ןוא

 טרעוו ןשיווצ ןיא .קנארק זיא ןעמ זא ,ןענָאמרעד טינ רַאט ןעמ רעבַא

 סיורא ןרָאפ רימ .טנאיווָארּפ ןעגנערב ןייג זומ סָאוו ,עפורג א טריזינאגרַא

 ייווצ טימ .סערַאטוכ וצ טנעַאנ ןעמוק רימ .טכאנ רעטלאק א רעייז ןיא

 -סיוא ןענייז עקירעביא יד ,ריפשסיוא ןיא ךיא ייג רענאזיטראפ עשיסור

 זיא'ס .ןשטנעמ עכעלטע ןגעקטנא זדנוא ןעמוק'ס .ייסַאש םייב טגיילעג

 '! לאראפ יאוואד ,יִאטס" :סיוא ןעיירש רימ ןוא ןעז וצ רעווש רעייז

 ןקיטכיר םעד ןרעפטנע ייז ."ןילאטס" ןעוועג לֶאראּפ רעד זיא טכאנ ענעי

 ןעוו .רענאזיטראפ ךיוא ןענייז סַאד זא ,רעכיז ןענייז רימ ןוא לֶאראפ

 רעבַא ,ערעזדנוא טיג ןענייז סָאד זא ,רימ ןעעו ,ךיז ןרעטנעענרעד רימ

 ןיא ןאטעגנַא ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,טסווועג טינ רימ ןבָאה רעכיז ףיוא

 עשידיי ןענייז סָאד זא ,טנעקרעד ךיא בָאה דיי סלא .רעדיילק עליוויצ

 ."רַאטוכ ןיא" :ייז ןגָאז ,עקירעביא ערעייז ןענייז ווו ןגערפ רימ .ןעלטנאמ

 רעוועג סַאד טייצ עצנאג יד ןטלאה רימ ןוא ,סיורָאפ ןייג וצ ייז ןליופאב רימ

 .עקטאכ ןיא ןיירא ןעייג רימ .ייז ףיוא טליצעג

 -מורא טרעוו זוה סאד זא ,שינרעטצניפ רעד ןופ רימ ןעעז ַאד

 .טינ רימ ןסייוו ןענייז ייז רעוו רעבַא ,ןשטנעמ ךס א ןופ טלגנירעג

 .רעניווטיל ןוא רעינָאטסע רימ ןעעזרעד ,ריט יד טנפע ןעמ יוו רעבַא

 -סיוא ןַא זדנוא טביוה ןעמ ;רעציפַא רעשישטייד רעכייה א טציז זיוה ןיא

 וצ טלעפאב שטייד רעד .קידנעייטשראפ טינ ךיז ןכאמ רימ  .ןגערפוצ

 ןלעוו רימ זא ,רעכיז ןייז וצ .ירפ רעד ןיא רעגייזא סקעז ,זדנוא ןסיש

 ,עליוה ןיוש ןציז רימ .רעדיילק ערעזדנוא וצ ןעמ טמענ ,ןפיולטנא טינ

 יירד רַאנ ןביילב'ס .זיוה סָאד טזַאלראפ שטייד רעד .ענערַאבעג יינ יוו

 עדעי סיוא טפאלק טנאוו ןפיוא רעגייז רעד .זדנוא ןטיה וצ ,רעינָאטסע

 סָאוו ,ןסור עניימ וצ גַאז ךיא .ךיז טרעטנעענרעד טיוט רעודנוא ןוא העש

 ןריפסיורא זדנוא טעוו ןעמ ןעוו זא ,ףיונוצ ךיז ןדייר רימ .ןייז טייג סע

 טעוו'ס ןעמעוו .ןעגנוטכיר ערעדנוזאב ןיא ןפיולעצ ךיז רימ ןלַאז ,גַאטראפ

 .ןזייוואב לרוג רעד טעוו סֶאד ,ןבעל ןביילב וצ טרעשאב ןייז

 ןיירא ןעמוק'ס .ירפ רעד ןיא רעגייזא סקעז ךיז טרעטנעענרעד סע
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 ךיז זדנוא טסייה ןעמ .ךיז ףיוא ןצלעפ עסיורג טימ ,רעניווטיל ריפ

 .זיוה טייווצ א ןיא ןעגנערב זדנוא טייג ןעמ זא ,ןגַאז ייז ןוא ןלעטשפיוא

 ןֶא ,טעקאנ ןענייז רימ .קיטכיר טינ זיא סאד זא ,ןעייטשראפ רימ רעבַא

 זיא סָאד זא ,ןסייוו רימ .טסַארפ רעד טנערב סאג ןפיוא ןוא רעדיילק

 ןטלאה ,ןפיולטנא טיג ןלעוו רימ זא ,רעכיז קידנעייז ...ףוס רעזדנוא

 טסייה ןעמ ןוא טנפעעג טרעוו ריט יד .סעציילפ יד ףיוא רעוועג סָאד ייז

 טָארט ןטשרע ןיימ לעטש ןוא רעטשרע רעד סיורא ייג ךיא .ןייג זדנוא

 יד וצ טפעלקעגוצ טרעוו יינש רעד .סיפ עסעוורַאב טימ ,יינש ןפיוא

 ךיא ןעק קיטייוו םעד .למיה ןפיוא ןרעטש עטיור עזרעד ךיא ןוא סיפ

 .טנעה עשירעדרעמ יד ןופ ןפיולטנא ךיז טליוו ַאד רעבַא .ןביירשאב טינ

 .ןעגנוטכיר ערעדנוזאב ןיא ךיז ןפיולעצ רימ ןוא לאנגיס א ןביג רימ

 ךיז זַאל ךיא .זדנוא ןופ רעטעמ קיצפופ טרעדנוה םורא זיא דלאוו רעד

 יד רעדייא ;גאז-גיז א ןיא רעבָא ,דלאוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפיול

 ערעווש ןוא סעציילפ יד ןופ רעוועג סָאד ןעמענוצפַארא ןזייוואב רעניווטיל

 ךיא רעה רעטעפש ןטונימ עטלייצעג .דלאוו ןיא ןיוש ךיא ןיב ,ןצלעפ

 סיוא טיירש זדנוא ןופ רענייא יוו רעה ךיא .ןטייז עלא ןופ טסיש ןעמ יוו

 ןיב'כ .טמוטשראפ טרעוו ץלא .ץלא סָאד ןוא -- טָאג -- "אקנישזַאב"

 עניימ ,שריה א יוו ףיול ךיא .טיוט ןיוש ןענייז ןסור עדייב זא ,רעכיז

 ןטייוו ןופ עזרעד ךיא .ןריורפראפ ןצנאגניא ןיב'כ ,טינ ןיוש ךיא ליפ סיפ

 פאלק ,וצ ףיול ךיא .דלאוו םעד טכאוואב סָאוו ,"קינסעל" ןופ זיוה א

 ןופ ץיה יד ,טנפעעג טרעוו ריט יד .ריט ןיא תוחוכ עטצעל יד טימ ןַא

 .לעווש ןפיוא רעטשלחראפ א לאפ'כ ןוא פָאק ןיא גַאלש א רימ טיג זיוה

 באה ךיא זעוו זא ,טסירק רעד רימ טלייצרעד טנווָא ןיא טעפש

 עצנאג א ןסַאגעגניירא ןוא ליומ ןיימ ןסירעגפיוא רימ רע טָאה ,טשלחעג

 -ריזח טימ סיפ עניימ טלקיוועגמורא ךיילג טַאה ןוא טריפס טימ זַאלג

 .טאהעג טינ טיוה ןייק ןיוש ךיא בָאה סיפ עניימ ףיוא לייוו ,ץלאמש

 זיב ןפַאלשעג ךיא ןיב טרָאד ,ןוויוא ןפיוא טגיילעגפיורא ךימ טָאה רע

 ךיז טלעטש םולח א יוו ןוא ןגיוא עניימ ןפע ךיא .טכאנ רעד ןיא טעפש

 גיל אד ןוא ןסיש טריפעג רימ טָאה ןעמ זא ,סייוו ךיא .רָאפ ץלא רימ
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 יוו ןענייז סיפ עניימ רעבַָא ,ןייגפַארא ליוו ךיא ; ןוויוא ןא ףיוא ךיא

 '? אד זיא רעוו" :סיוא יירש ךיא .טינ ןצנאגניא ייז ליפ ךיא ,רעצלעה

 ןיירא טסירק רעד טייג רעטעפש סטונימ רַאפ א .טינ טרעפטנע רענייק

 .רימ טימ ןעוועג זיא'ס סָאוו ,טלייצרעד רע ;טנעה ענייז ףיוא ץלָאה טימ

 טוט רעטעפש .סיפ עניימ רימ טלייה רע ןוא טרָאד ךיא גיל ןכָאוו ייווצ

 ,ךימ טקיש ןוא ןייג וצ רעכייוו ןייז לֶאז סע ידכ ,סעשטפאל ןַא רימ רע

 .קעווא ,טָאג טימ

 -רעד ןעמ טַאה יירד עלא זא ,ןיוש ןעמ טסייוו דאירטַא רעזדנוא ןיא

 א פָארא םוק ךיא .ןסעגראפ גנאל ןיוש זדנוא ןגעוו טָאה ןעמ .ןסַאש

 ןוא רעדיילק ענעסירעצ ,סעשטפאל ןיא ,דרַאב א טימ רענעסקַאווראפ

 ןעמ טפאכ רעטעפש ןטונימ רַאּפ א רעבַא .טינ ךימ טנעקרעד רענייק

 .בעל ךיא זא ,טינ ייז ךיז טביולג'ס ,ְןָא ךימ ןריר ייז ,רימ וצ וצ ךיז

 72 ןופ עפורג א רעביא םענ ןוא ,רידנאמַאק סלא טרעכעהעג רעוו'כ

 .רענאזיטראפ

 יד ןשיווצ םזיטימעסיטנא רעד .םישדח רַאּפ א רעבירא ןעייג'ס

 טימ ראפ ךיא זא ,טריסאפ לֶאמנייא .ץלא ךַאנ טעוועשוב רענאזיטראפ

 רימ ןעוו" :ךיז ןשיווצ ןדייר ייז ןוא עבאגפיוא ןא ףיוא עפורג ןיימ

 ייז בילוצ ,רעקיטש ףיוא ןטינשעצ םיא רימ ןטלַאוו ,ןדיי א אד ןפאכ

 עפורג ןיימ זא ,ןענָאטאב זומ ךיא ."רעדלעוו יד ןיא ןציז רימ ןזומ

 ןסייוו ייז ,דיי א ןיב ךיא זא ,טינ ןסייוו ייז ןוא ןסור ןופ רַאנ טייטשאב

 ןיא ןיירא קראטש סָאד טייג רימ .עקזדַאלָאוו זיא ןעמַאנ ןיימ זא ,רָאנ

 עניימ ךימ ןלעוו ,טיוטעג טינ שטייד רעד ךימ טַאה :טכארט ךיא ןוא ןעניז

 ,םירבח עלא טימ ךיז רימ ןפערט טייהרעליטש .ןטיוט רענאזיטראפ ענעגייא

 -קעווא ןרידיצעד רימ ןוא עפורג סעקנעס ןופ ןבעל ןבילבעג ןענייז סַאוו

 .ןענאד ןופ ןייגוצ

 ,ןדיי קיצנאווצ רעביא ןופ עפורג א ןענייז רימ :1943 ,רעבמעטפעס

 סלא זדנוא ןשיווצ טמיטשאב טרעוו רע .שארב ןיקסבולעש עינָאנ טימ

 ,זדנוא טעב רע .ןיקסלעב היבוט טימ ףיונוצ ךיז ןפערט רימ .רעריפ
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 ןסילשנַא ךיז ןלעוו רימ זא ,ןגָאז רימ .ןעייר ענייז ןיא ךיז ןסילשנַא

 טינ סע ליוו היבוט .עפורג ערעדנוזאב א ןייז ןלַאז רימ רעבַא ,ןעמאזוצ

 עוואלבָא ןא ייב רעדיוו ןיוש טלאה'ס .רעדנוזאב ןביילבראפ רימ ןוא

 רימ .עשטשופ רעקַאבילאנ ןיא ןיוש טציא .זדנוא ףיוא ןשטייד יד ןופ

 -סיוא) "עקדעווזאר" ןיא ךיז ךיא ןיפעג טציא .עטוה ןבענ ךיז ןעניפעג

 .ןוייוואב ןעק'ס רעוו"ווו ,דאירטַא סיקסלעב רעדנאנאפ ךיז טפיול'ס .(ריפש

 ןזיוואב טינ ךַאנ טָאה סָאוו ,עפורג א וצ דרעפ א ףיוא ןטיירוצ םוק ךיא

 ןפָאלעצ ךיז ןענייז עלא זא ,ןגַאז ןוא ןענייוו ןשטנעמ יד .ןפיולטנא וצ

 ןטלאהעג עלא ךיז רימ ןבָאה עפורג רעזדנוא ןיא .ןיהווו טינ ןסייוו ייז ןוא

 רענייא ןייגקעווא רעדַא ,ןעמענוצ טרַאטעג טינ םענייק ןבָאה רימ ,ןעמאזוצ

 ךיז ןענעק ןשטנעמ יד זא ,ןעזעג בָאה ךיא יוו-יוזא רַָאנ ; ןרעדנא םענופ

 -- ,החפשמ סקורד ןופ ןענאטשאב זיא עפורג יד) ןבעג טינ הצע ןייק

 ןיא טציא -- ,החפשמ ס'יקסווָאזדעב ,עדאנאק ,ָאטנָארַאט ןיא טציא

 ןוא ביבא-לת ןיא טציא -- ,יקסווָאזדעב לארשי ,עדאנאק ,לַאערטנַאמ

 ןעמענוצקעווא ייז טרידיצעד ךיא בָאה -- ,(החפשמ רעוועשראוו א ךַאנ

 ןשיווצ זא ,ןענָאטאב וצ קיטכיוו ךיוא זיא'ס .ץאלפ ןרעכיז רעמ א ןיא

 טציא זיא עכלעוו ,עקליל ,רעטכָאט א ןעוועג זיא החפשמ סיקסווַאזדעב

 .ןוז א טימ רעטכעט ייווצ ןבָאה רימ ןוא יורפ ןיימ

 מתחה חש. || || מאש || || = || 0 0 ₪ | ) || | ₪ || קא | אאא )| ש

 טָאה'ס ןעוו .םישדח ענייש עכעלטע ןעוועג ייז טימ ןיב ךיא -- ,ָאזלא

 רעזדנוא טימ ןדנובראפ רעדיוו ךיז ךיא בָאה ,טקיאוראב ץלא ךיז

 .יקסלעב היבוט טימ רעדיוו ןעלדנאהרעטנוא רימ ןוא עפורג רענעזעוועג

 .עפורג ערעדנוזאב א ןביילבראפ רימ רעבַא ,ןעמאזוצ ןַא ךיז ןסילש רימ

 ןריזינאגרַא רימ ןוא ,דאירטַא סיקסלעיב ןופ םירבח ךַאנ ןעמוקאב רימ

 רעד טרעוו דאירטַא רעזדנוא ."עזדיקינעזדרַא" ןעמַאנ ןטימ דאירטַא ןא

 ןעמַאנ ןטוג א רעייז טגירק יקסלעיב .סיקסלעיב יד ןופ חוכ רעטסקראטש

 ,ןעייסַאש ,ןענאב ףיוא ןסייר רימ .ןעוטפיוא ערעזדנוא בילוצ ,טנגעג ןיא

 רעהעג ,עפורג-סיירפיוא רעד ןיא .ךיז טזַאל'ס רַאנ סָאוו ץלא ,ןקירב

 טציא ,ןאמדרעפ שובייל ,רבח ןטוג רעייז ןיימ טימ ןעמאזוצ ,ךיוא ךיא

 .עדאנאק ,דנעלדנואפ-וינ ןיא
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4. 

 .ןפמאק-סיירפיוא ןוא שטייד םעד ןגַאלש טימ קעווא טייג רַאי א

 שטייד םעד קירוצ טגַאי יימרא עטיור יד זא ,סעיינ עטוג ךיז ןגַארטרעד'ס

 ,ןפמאק ןיא שטייד ןטימ ףיונוצ ךיז ןפערט רימ .ןטסולראפ עסיורג טימ

 ,טיוט ןבלעז םעד ייז ןביג רימ ןוא ענעגנאפעג ליפ רימ ןעמענ ךיוא

 ןלָאז רימ זא ,ךיז ןטעב ייז .עטסביל ערעזדנוא ןבעגעג ןבָאה ייז סָאוו

 זיא רע זא ,טגַאז רערעדעי ; זדנוא ראפ ןַאט ץלא ןלעוו ייז ,ןבעל ןזָאל ייז

 ןבָאה רימ .טרענייטשראפ ןענייז רעצרעה ערעזדנוא רעבַא .קידלוש טינ

 ! "םמש"חמי" :רעפטנע ןייא רָאנ

 א טמוק'ס .1944 ,רעבמעטפעס שדוח םעד זיב ןַא יוזא טייג סָאד

 עטיור יד ,קירוצ טפיול שטייד רעד זא ,ריטראווק-טפיוה רעד ןופ לעפאב

 םורא-יוזא ,ןֶאיאר רעזדנוא ךרוד ןייגכרוד ןזומ טעוו רע ,םיא טגָאי יימרא

 ןזאלכרוד טינ ידכ ,חוכ םעד ןקראטשראפ זוא ןבָארגנייא ךיז ןעמ זומ

 ;לעפאב רעד טגַָאז יוזא ,םיא ןטכינראפ רעדַא ,ןפאכ רעדַא ; שטייד םעד

 .טרָא ןרעכיז רעמ א ןיא טריפעגקעווא ןרעוו ןעיורפ ןוא רעדניק יד

 םעד ןקראטשראפ וצ ןפלעה ןענעק עכלעוו ,רענעמ רַאנ ןביילבראפ'ס

 רעד ןוא רעוועג סָאד וצ ןטיירג ,סעּפָאקַא ןבָארג ןשטנעמ ערעטלע .חוכ

 ,ךאוו עטלפָאד וליפא ןוא ךאוו טלאה ,סעיציזַאּפ טמענראפ חוכ רעגנוי

 ןוא ןלעטשנגעקטנא ךיז ןענעק וצ ידכ ,טיירגעגוצ ןייז ץלא לֶאז סע

 .אנוש םעד ןטכינראפ

 ןוא רימ טימ םירבח סקעז ךיא םענ ,קישטַאימעלופ א קידנעייז

 טייטש רימ ןופ טייוו טינ .דאירטָא סנירָאז ןגעקטקנא עיציזַאּפ א םענראפ

 גַאטייב .רעפמעק סקעז טימ ,קישטַאימעלופ א ךיוא ,יקסווארבמָאד ןימינב

 .רעטנעענ ןרעה ןיוש ןעמ ןעק טכאנייב ,ןעיירעסיש ןטייוו ןופ ןעמ טרעה

 ,טקרעמאב ןרעוו ייז רַאנ יוו רעבָא ,ןשטייד ךיז ןזייוואב טייצ וצ טייצ ןופ

 .טשיוועגפַא ייז ןרעוו

 -כרוד ךיז טריבורפ אנוש רעד ןוא געט רֶאּפ א יוזא טרעיודעג'ס

 רעייז זיא חוכ רעד לייוו ,טינ םיא טגנילעג סע רעבַא ,זדנוא ךרוד ןסייר

 ךאנ ןעייטש זדנוא רעטניה רָאנ ,ןיילא זדנוא ןופ רָאנ טינ ,רעקראטש א

 רימ .גַאט רעקידנרידיצעד רעד טמוק ךעלדנע .ןדאירטַא עשייוג ךַאנ ןוא
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 ,טייטשראפ שטייד רעד .עטסגרע סאד ףיוא ןטראוו ןוא גַאטראפ עלא ןגיל

 יד קראטש םיא טגַָאי ןטניה ןופ .ןאראפ טינ געווסיוא ןייק זיא'ס זא

 טינ םיא ,חוכ ןסיורג א ןיא עלא רימ ןעייטש ,סיורָאפ ןוא יימרא עטיור

 טַא .זדנוא ךרוד ךיז ןכערבוצכרוד זיא געוו רעקיצנייא ןייז .ןזַאלוצכרוד

 ןעעז ייז זא ,רימ ןקרעמאב ,טעייטראפ יוזא קידנגיל ,ןגרַאמירפ םעד ןיא

 ןוא רעטנזיוט ;ייז ןענייז לֶאצ ןיא ליפיוזא ,ןגילפ יוו ןטייוו ןופ סיוא

 .ןעיירשעג עדליוו טימ ,זדנוא ףיוא עקאטא ןיא ךיז ןזַאל ןשטייד רעטנזיוט

 .טרַא ןופ ךיז ןריר וצ טינ לעפאב א ןבָאה רימ

 ןופ דיי רעצפיוטס א זיא רע ;םיוב א ףיוא טציז רעריפשסיוא ןיימ

 רעד ,רעייפ א טנפע" :רימ וצ טיירש רע ,רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע

 ןלעוו ייז ןעוו ,לעפאב א ףיוא עלא ןטראוו רימ רעבָא "!ַָאד זיא שטייד

 .ןרעטנעענרעד ךיז

 ןשטייד רעטנזיוט ,דרע רעד רעטנוא ןופ יוו ,סיוא ןסקאוו םיצולפ

 סיוא גנעל ,סעיציזַאּפ ערעזדנוא ףיוא קידנפיול ,ףמאק ןיא ךיז ןזַאל ןוא

 ,ףמאק רעכעלקערש א ךיז טלקיווטנא'ס .רעטעמַאליק ריפ ןופ חטש א

 ; רעהפיוא ןַא רעוועגנישאמ ןיימ ןופ סיש ךיא ןוא ןבעל ןוא טיוט ףיוא

 טָאימעלופ ןיימ .ןשטייד רעקילדנעצ ןלאפ ןליוק עניימ ןופ יוו ןעז ןעקיכ

 טייג ףמאק רעד .ןלעטשוצפַא טייצ ןייק ָאטינ זיאס רעבַא ,סייה זיא

 ןעמוק'ס ןוא ןלאפ יד .עטיוט ןגיל ןשטייד רעטרעדנוה .העש ריפ ןַא ןיוש

 עראמכ א רימ ףיוא ןַא טפיול טנעמַאמ םעד ןיא .רעהפיוא ןֶא ,עשירפ ןַא

 יירש ךיא ןוא !"רעוועג סָאד גייל" :רימ וצ ןעיירש ייז ,ןשטייד ןופ

 ,טאנארג-טנאה ןופ גניר סָאד ּפָא סייר ךיא !"רעוועג סַָאד גייל" :ייז וצ

 רבח א .טנעה יד ןיא ייז וצ ןלאפוצניירא רעדייא ,ךיז ןסיירוצפיוא טיירג

 ןופ ןסיש וצ ןַא טביוה ןוא טאנארג א טפראוו ,גנאלפ ןקניל ןיימ ןופ

 טכא רַאנ ןביילב ,ןשטייד קיסיירד ןוא עכעלטע ןופ .טאמַאטיוא ןייז

 .עטעדנוווראפ ךס א ןוא זדנוא ןופ עטיוט ליפ ךיוא ןגיל'ס .עטעדנוווראפ

 רעזדנוא ךרוד יוו-יוזא ;ןרילראפ וצ טייצ ןייק טינ רעבַא ןבָאה רימ

 רעגאל סיקסלעיב ךרוד ךיז ייז ןפראוו ,ןסיירכרוד טינ ךיז ייז ןענעק טייז

 סיקסלעיב ןופ ךיוא רעבַא ,ייז ןופ עטיוט ליפ טימ ,ייז טגנילעג סָאד ןוא

 ןֶא ךיז ייז ןפערט ,רעגאל םעד ךרוד ךיז קידנסיירכרוד .רענאזיטראפ
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 רעטנזיוט ןיוש ןגיל'ס .ייז ןופ ןברוח א ןכאמ עכלעוו ,'סעצנילאטס" יד טימ

 טנַָארפ רעזדנוא .העש טכא ןַא ןיוש טייג ףמאק רעד .אנוש ןופ םיגורה

 עטיוט ןוא עטעדנוווראפ יד טימ ךיז ןעמענראפ רימ ןוא רעליטש טרעוו

 .םירבח

 טרַאד ךיוא קידנעניפעג ,רעגאל רעודנוא וצ קירוצ ןעמוק רימ

 .ָאטינ ןיוש ןיב ךיא זא ,טכארטעג טָאה יורפ ןיימ .עטיוט רעקילדנעצ

 א רעסאוו ןַא ,קיטשרוד ןוא טרעטאמראפ ךעלרעדיוש ךיא ןיב ןעוועג

 ךיז רימ ןפערט סנגרַאמוצ .טנעקרעד טינ טושפ ךימ טַאה יז .גַאט ןצנאג

 ךַאנ ,ןביירשאב וצ טינ זיא החמש יד .יימרא רעטיור רעד טימ ףיונוצ

 ...יירפ ךעלדנע ,ןרָאי ליפיוזא

 ןכָאוו עכעלטע ךַאנ ןענייז רימ .סיורַאפ קעווא טייג יימרא עטיור יד

 ןיימ טימ ,ךיא .קעדורגַאווָאנ ןיא ןיירא רימ ןרישראמ ןאד ןוא דלאוו ןיא

 .עדיל ןייק קעווא רימ ןרָאפ ,החפשמ ריא ןוא יורפ

 בָאה ךיא ווו ,קסנימ ןייק יורפ ןיימ טימ קעווא ךיא רָאפ 1945 ןיא

 .ןעגנונעכייצסיוא עניימ ןעמוקאב

 רעוו ךיא ווו ,קָאטסילאיב ןייק קעווא ןיילא ךיא רַאפ רעטעפש

 ךַאנ זיא'ס .( ריטרעזעד סלא ןטאדלַאס עשיליופ יד ןופ טריטסערא

 עלא ןענעכערוצסיוא רעווש זיא'ס רעבָא ,ןענָאמרעד וצ ךס א ,ךס א

 .ןטייהלצנייא

 עילימאפ ןוא יורפ ןיימ טימ ףיונוצ ךיז ךיא ףערט קָאטסילאיב ןיא

 רימ ןרָאפ ,ןלאפעג זיא ןילרעב ןעוו .שזדַאל ןייק רעבירא ןרָאּפ רימ ןוא

 ,אניראט-אקסאלגורג ןייק רעטעפש ןוא ץינבייל ,טשעפאדוב ,גָארְּפ ןייק

 ןרירגימע רעזדנוא וצ זיב רעגאל םיטילפ א ןיא ןעוועג ןענייז רימ ווו

 .1949 רָאי ןיא ,עדאנאק ןייק

13 



 יקסמינולס לארשי

 שא יליווג

 -ה הלחה ,1939 ,רבמטפסב דחאב

 ויה םעזה תובהל ןיב .הארונה הקלד

 .ונדיתעו ונרשוא ,וניתב ,רעבל

 ,םינמרגה תסינכל וניפיצ הדרחב

 ונבכש תולילב ;ןילופ תא ושבכ רשא

 חורבל ךרטצנו ונועיתפי אמש ,ונידגבב

 רשע-העבש ופלח ךכ .רותסמ תומוקמל

 העידיה ונילא העיגה עתפלו ,המיא ימי

 ;ונרוזל םדקתמ םודאה אבצה --

 יכ ,החמשהו הווקתה הבנגתה תובבלל

 .תיצאנה היחה ינרופצמ ונלצנ

 םיסמ ולטהו ונשוכר ומירחה םיסורה -- ונתחמש הרס הרהמ דע

 ולגוה םידימאה ;םמלשל םתלוכיב היה אל יכ דע ,םינוונחה לע םידבכ

 לילה תכשחב אמש ,דימתמ דחפב וי םירחאה ,קסלגנכראלו ריביסל

 .ךרפ תדובעל ,תוקוחרה ןופצה תוברעל םוחלשיו םתטיממ  םואיצוי

 ,םידבכ הכ םיסמ ולטוה יתונח לע ,ומיאלה ילש דיסה-תפרשמ תא

 אלש דבלב ,תודוספרה לע דובעל יתאצי .המואמ ילמעמ יל רתונ אלש דע

 ,ףוס עשרל ןיא יכ ,יתנבה אל ןידע .םוקמב תוחפל ראשאו ינודירטי

 תרשע רתוי ער תויהל לוכיש ןויכ ,ונלרוג רפש יכו לובג ןיא תונוסאל

 .ונילע טלתשי ינמרגה תיחשמה רשאכ ,םינומ

 'ץיטלד ייוג וארנ ,1941 תנש ,ינויב םינשו םירשעה ,ןושאר םוי רקובב

 יכ ,ורפס החמשמ םימעפנ ;'ץבול לש קושהמ םיצר ,הביבסה ירכאו

 םיינמרג םינוריוא יכ ,היסור תא הפיקתה הינמרגש וידרב התע הז ועמש

 .'ץיבונרבו קדורגובונ ,הדיל תא וציצפה ,תומ תוצצפ יקרוי

 ,היסורל תוכילומה םיכרדה לע יכ ,תועידיה ונילא ועיגה ברע תעל
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 לש ןשיה לובגה תא רובעל רשפא-יאו ינמרגה אבצה י"ע הדבכ שא תכתנ

 .היסורל ןילופ

 םיטילפהמו תונותעהמ ? חורבל ןאל -- היעבה הריטצה התמיא לכב

 ,תואטגב םידוהיה תא םיאלוכ םינמרגה יכ ,ונעדי וניתומוקמב וחכנש

 ,תושעל ונתלוכיב המ ונעדי אל .תומלש תוידוהי תולהק םידימשמו םיחצור

 .םוי דלי המ תוארל וניפיצו ונבשי ןכל

 םע הביבסה ירכא 'ץבולל ועיגה ,ינויב הנומשו םירשעה ,תבשב

 אלמ רושאב ןבומכ ,םידוהיה שוכר תא זובל ידכ ועיגה םה .םהיתולגע

 ,םיטיהר םע תוסומע תולגעב תרזח ועסנ םה םויה ירהצב .םינמרגה לש

 -- תופועו תורפ ,םיריס ,תיכוכז-ילכ ,תולמש ,הטימדילכ ,םינבל  ,תונוכמ

 םנובאתו תולאוגמה םהידיב ידוהיה שוכרב ושפשפ ;עסשמל היה לכה

 ןגהל ידכ ,הלילח ,אל ,םדגנ ובצנ 'ץבולב ורג רשא םייוגה .עבוש עדי אל

 הזיבה יכ ,ורבסש םושמ אלא ,תורוד ירוד םתא ורג רשא ,םידוהיה לע

 דבלב יאדכ היה לכה ,לזרב יליטמב הדבכ הרגת החתפתה ;םתל תכייש

 לש ךויח ךופש םהינפ לע ךא ,םד בזו עוצפ שאר םע םייוג וארנ ; זזבל

 .לכל אפרמ שמשת ןה הזיבה -- תימהב האנה

 ; םידוהיה יתב יחתפל "םיבוטה" םייוגה םינכשה םירחשמ 'ץיטלדב

 ידוהי יתב שוכר תא וזזבי רחמ יכ ,"הבר הגאדב" רפסל םירהממ םה

 : םשוכר בטימ תא םתידיב ורסמי םידוהיה יכ ,םיעיצמ םה ןכ לע ,'ץיטלד

 ,די תקזחב ךממ תאז וחקי ןה ,רחמו אליממ ךכל קקזנ ךניא םויה -

 ,םהירבד .הרזח תאז ךל ןתא ,ךכל קקדזתשכו יתיבל תאז סנכה ןכ לע

 .םינבולמ םידופשכ תובבלל ורדח ,םיתפש קתמב םירמאנה

 ,תבש יאצומב ,םוי ותואב דועי ןושאר םוי דע תוכחל ולכי אל םה

 -- ןמיינה רהנל ונושרגו תותלד ורבש ,תושמש וצתנ .םורגופ ונב וכרע

 ...ברחנו סרהנ תלעות וב ואצמ אל רשא לכו ,זבל היה לכמ לכה

 ,הפואה הביפ ,יבא תאו ןקזה שונייב לש ושאר לע וכה הדבכ תא םע

 .ובג לע ןזרג םע וכה

 םויב ךא ,ןמיינה תדג דילש םיחישה ןיב אובחמ ונאצמ םימוי

 ךשמ .וניתב ויהש המ לא ונרזחי דבכה בערה תשגרה ונתעירכה ,ישילשה
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 ונרזחשכו "וננכש" לש םדה יאמצ םיטקניטסניאה תצק ועגרנ םימויה

 םייוג הלא יא ."!םירופצ בלח קר ונל רסח וישכע" :הלהצב ונולבק

 אל וניתב תוברוח ןיב ךא ,בלחו חמק ,םחל אבחהב וגל ואיבה םינקז

 .שומשל ריס וא ילכ ףא ונאצמ

 וריסה ,ויתונולח וצתנ ,האוצבו המהוזב ואמט םה שרדמה-תיב תא

 .םיצעה לע םיללוחמו םיעורק םולתו הרותה-ירפס תא וערק ,ויתותלד

 ואיצוהו םוקמב הרטשמ ומיקה םה .םינמרגה ועיגה רפסמ םימי רחאל

 יכו םהידגב לע -- בוהצ דוד ןגמ -- יאלט דונעל םידוהיה לע יכ ,ווצ

 םיווצ רפמה לע שנועה ;רושא אלל םוקמהמ האיציה הרוסא םידוהיה לע

 הרייעב ןושארה ידוהיה היה ,ד"יה טשקאב בקעי 'ר .היריב תומ -- ולא

 ,םייגה תחמש התיה הלודג המ רעשל ןיא -- בוהצה יאלטה םע אציש

 .ונתולפשב ונתוא וארשכ

 ; תוכמ ךות -- קלסו המדא יחופת ונפסא -- ונדיבעהל ולחה םייוגה

 ."ךולמי יכ דבע" -- תניחבמ ,ונילע םלוע ודיבכה "םישדחה ונינודא"

 ,חור-תרומ אלל לכה ונלבק ונחנא ךא ,וניתבו ונשוכר לע וטלתשה םה

 .רתוי םישק םימי ואובי דוע יכ ,ונל אבנ ונבל

 םידוהי םישימחו האמ ורחבנ ,וטגב 'ץבול ידוהי תא ואלכש ינפל דוע

 םהרבא יסיג ויה םהיניב ;ץרובד דיל הדובע הנחמל וחלשנ רשא ,םיריעצ

 .ס.הקלא הרש לש הדכנ ,היעמשי רינשוק לש ונב ,ליתבש ,'ץיבוביק

 ,'ץיבלקני לוולו (באז) םש ודבע יתא ;הבוקסרו תזוחאב יתדבע ינא

 (ןתנ) הטונ יסיג ,ןורהא-השמ ימח ,ס'הקלא הרש לש הדכנ ,לאימחרי

 לש וטגל 'ץיטלד ידוהי וסנכוהשמ .הדובעה םוקמב ןולל ונראשנ .בקעיו

 יתגהנ -- תפרב יתדבעש ןויכ .תבשל תוחפשמל אובל ונל ושרה ,'ץבול

 .וטגל בינגהל יתחלצה םתוא ,בלח יקובקב המכ ןיכהל ברעב ישימח םויב

 הזכ "עשפ" לעש ןבומ .וטגב םידליה ןיב יתשא הקליח בלחה טעמ תא

 .תומ יופצ היה

 ופאטסגה ישנא םעפ ידמ ועיגה ,וטגב םידוהיה ואלכנש ינפל דוע
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 קחרמ ועסוה םה ןכ-ירחא ,לוכיבכ ,הדובעל ,'ץבול ידוהימ םיריעצ ופטחו

 תויהל םידוהיה ולחה ,רבדה עדונשמ .היריב גרוהל ואצוהו הרייעהמ המ

 ךשמל רותסמ אוצמל ,תודשל וחרב ,הפיטחה הלחהש םעפ לכו רתוי םיריהז

 -- ונבשח אל ךכ לע ,םעז רובעי דע ,םינמרגהמ תורעיב אבחהל ךא .םויה

 ,הווקתה םג הננק ונבלב -- ,וניתוחפשממ דרפהל וניצר אלש ינפמ ילוא

 .דמעמ קיזחנ יכ

 ועיגהש תועידיה .דואמ השק תתע התיה החירבה ,בצמה ערוה וטגב

 .ונתוא וטטומ םירחאה תואטגב תוטיחשה לע

 עצמאב םידוהי 52 ,א"שת באב 'אב ,םינמרגה ודימעה קדורגובונב

 רשא דע ,המצע לע הרזח וז "הריפס" .הרושב ירישע לכ וגרהו ,בוחרה

 תכל-יריש ילילצ לוקל השענ הז חצר .ומדב ססובתה םידוהיה ןורחא

 לע לטוה ךכ-רחא .ץרמב חבטה םוקמב הנגינ רשא ,תרומזת לש םיזילע

 .םהיחא םדמ בוחרה תופצרמ תוקנל ,תוידוהי םישנ

 -- תורזג לוטיבל קיתעה ידוהיה יעצמאה -- תוינעת ךורעל ונלחתה

 סנ ךא -- תינעתב ופתתשה ףטו םינקז ףא ,עובשב 'הו 'ב ימיב ונמצ

 .וירעש ונל חתפ אל םימחרה בא ,ונל עריא אל

 םידוהיהו ('ץיבינגינ) טטשינ ,'ץיטלד ,'ץבול ידוהי ואלכנ 'ץבול וטגב

 ועבקנ ("טארנדוי") וטגה ידוהי ישארכ .םיקינבושיה -- םירפכב ובשיש

 .'ץיטלדמ ץיבלקני לרבו 'ץבולמ ,קורב םייח םינמרגה י"ע

 תא ררוצל תתל ונכרטצה הליחת .ףרה אלל ונילע ודרי תורזגה

 ,ונל ורתונש םיטיהרה טעמ ףאו ךרע ירבד ,םיידע :לדה ונשוכר תיראש

 סנקו ווצ לכ ,םידבכ תוסנק ולטוה תוטש לכ לע .םייוגה תזיב רחאל

 ,םירלדנסהו םיטיחה רקיעב ,הכאלמה-ילעב .ץרמנ קוידב עצבתהל ךרטצה

 תוצלחמ ןיכהל וחרט םה ,תימוקמה הרטשמהו םינמרגה רובע ודבע

 המדאב רובקל וחילצהש םיטעמה .םייולבב ובבותסה דבלו  ,םיאנושל

 תרומת תאז ףילחהל ,וטיגהמ ואציו םהייח ונכס ,םשוכרמ והשלכ ךרע רבד

 .בערה יזמ םידליה שפנ םייקל ידכ ,םחל תפ

 שארל שאר ונבכש .רדחב שיא םישולש ;רלדנסה היבוט תיבב ונרג

207 



 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 העושיה יכ ,ןוחטבה ךא ,םיליפטו םיניכ ,בער ילוכא ,הארונ תופיפצב

 .ונתאמ רס אל ,אובת

 ר"ד הלעב םע ,'ץבולמ סייו ברה לש ותב ,הטני התיה ונתא וטגב

 תינברהו וטגל וסנכוהש ינפל רצק ןמז תמ ברה .'ץיבונרבמ 'ץיבוניבר

 ואצי םינמרגה יכ ,התבל העידוה םימיה דחאב .קדורגובונ לש וטגב התיה

 ונרמא ,רבדה ונל עדונשמ .רמשמה לע דומעל ונילע יכו ,'ץבול לש ןווכל

 ונתעדב הלע אל עודמ ,ןיבמ יניא םויה דע .ונתומל וניכיחו יודיו ונלוכ

 תורעיל חורבל ,ונשפנ ליצהל ונתוא ענמש ינטשה חכה והמ ,וטגהמ חורבל

 ךא ,ונתומל וניכיח םהב םימי רפסמ ופלח ךכ .הסחמ םתב אוצמלו

 .אובל וששוב םיחצורה

 ר"ד קעז ,תומל הלעבו הטני ולבוה ךכ-רחא רצק ןמז רשאכ ,בגא

 םגיהנמו םה םידיתעי אובי םלשהו םקנה םוי יכ ,םינמרגה רבעל 'ץיבוניבר

 ,ותשא -- הטני תא קשנ אוה .בר רקויב םהיעשפ רובע םלשל ,ףרוטמה

 .רובל םהינש ולפנ םיקובחו

 ישנא המכ וטגל ועיגה ,1942 תנשב ,חספה גה רחא רפסמ םימי

 םהיתבמ ואצוה קורב םייחו םולבנזור קחצי ,ןיטשרפלא ילתפנ .ופאטסג

 ,(,רתסא לש תבה) הרש לש הרצח דע טלמהל חילצה קורב םייח .ורונו

 -- העור אלל ןאצכ ותומ רחא ונרתונ ...והוגישה םיחצרמה ירודכ ךא

 ונב חיפהלו ונדדועל דימת ליכשה ,ותנובתו ותמכחב קורב םייחש ןויכ

 .חכו ןוחטב

 -ילעב םישנא האמ ,'ץבול וטגמ םשל חולשל ,ווצ עיגה קדורגובונמ

 .הז חולשמל ונסנכוה יקצבלורק יכדרמ-ךורבו ,הטונ יסיג םע דחי .עוצקמ

 םע הארתנ אל רתוי יכ ,ונשח ,ונתחפשממ ונדרפנ תובבל ערוק יכב ךות

 התוא םג וחלש םהש דע ,"טארנדוי"ל חונמ הנתנ אל יתשא ךא .ונריקי

 .קדורגובונב וטגל םידליה םע

 םג ויה םכותב .'ץיביבורוול 'ץבול וטגמ וחלשנ םידוהי תואמ שש

 ,היעפו לרב ,ותחפשמו שוניב ,ותבו טשקאב בקעי 'ר 'ץיטלדמ םידוהי

 .וידליו ותשא םע ,בקעי ונבו ןורהא-השמ ימח ,הדלז-היח ,'ץיבלקני לוָולו

 שיא ךא ,םייחב םלוכ תא וריאשיו ,םיכרד תלילסב וקסעי יכ ,םהל רמאנ
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 רובה דיל ,'ץבול הכאוב קדורגובונמ ךרדה י''ע ורונ םה .ראשנ אל םהמ

 ,טלמהל הסינ יקסב'צשופק ןושרג .םייח ףרשנ םישנאהמ קלח .לודגה

 .וב עבטו לחנה ךותל לפנ ,םיחצרמה ירודכמ עגפנ ךא

 םהרבא יסיג ,תבייפ 'ר יבא :'ץיטלדמ םידוהי םג ויה קדורגובונ וטגב

 ; הידליו יקצבלורק הדלוג ;ותחפשמו ףסוי 'ר ,טחושה | ; ןימינב -- ונבו

 .הריעצה ותבו סיצנוס השמ

 םידליו תונקז םישנ רקיעב ,םיחולשמה ירחא ורתונ 'ץבול וטגב

 .הידלי תשולשו הילוט-הטיא יתוחא ; לגייפ-הרופצ ימא םג םהיניב ,םינטק

 םג ולסוח םוי ותוא .'ץבול ידוהי 275 םע וידחי ,באב ד"כב ופסנ םלוכ

 .קדורגובונב םידוהי יפלאו 'ץיביבורווב םידוהיה

 עוער גג םע ,ןשי ןינב ךותל ,ונעיגה םע ,קדורגובונ וטגל ונסנכוה

 .ונוביטרה ביזרזו רטמ לכש ךכ ,בוקרו

 העבש לש קחרמ ,תימוקמה הרטשמה לש רמשמ תחת ,ונכלה םוי םוי

 ונבחס ולוכ םויה ךשמ .םישיבכ תלילסב ונקסע .הדובעל םירטמוליק

 חטתשהל ,היה הדובעל רחאמל שנועה .ץצחו לוח תוצירמ ,תודבכ םינבא

 ונרזחוה ברע תעל שמח העשב .תומ דע תופילצב תוכזלו ץראה לע םורע

 םירטושה ונל וגעל ךרדב ;תימוקמה הרטשמה רמשמ תחת בוש ,וטגל

 םיגורהה .דבלב עושעש םשל -- ונב ורי ףא םיתעלו ונוכה ,םיממעושמה

 .םוקמב וראשוה םיעוצפה ףאו

 ותלוכיב היה אלש ימ ,םויל םחל םרג םירשעו האמ לבק ,דבעש ימ לכ

 ךכ ,דובעל ידכב ידמ הנטק התיה ,לחר ,יתב .םחלל יאכז היח אל -- דובעל

 .הלבק אל םחל ףאש

 הטונ יסיג םג ;קסנימב הדובעל םידוהי תצובק החלשנ םימיה דחאב

 .הפסנ םשו חלשנ

 : הטיחשה םוי -- קדורגובונל המיאה םוי עיגה

 ןמזב .וטגב ונתב לחר תא ונראשהו הדובעל םוי ותוא ונאצי דימתכ

 יתחלצה .םוי ותוא -- "היצקא" ךרעהל תדמוע יכ ,העומשה הרבע הדובעה

 רצע האיציה רעש דיל .לחר תא יתחקלו וטגל יתכלה ,הדובעהמ קמחתהל

 ,םיבר םינונחת רחא .וטגב הדליה תא ריאשהל הווצו ידוהי רטוש ונתוא
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 םיתניב .הדובעה םוקמל התוא יתאבהו ינממ ןיע םילעהל רתענ אוה

 -ילעב לש המישר ךרע הדובעה להנמש ןויכ ,םוקמב המוהמ הררועתה

 בושו רצחל ונשרוג ךכ-רחא .יתמשרנו וילא קחדהל יתחלצה ;עוצקמ

 ףילצהל קדורגובונמ רטוש לחה ,לודג היה קחודה רשאכ ;םושירב ולחה

 םינמרג ונילא ואצי םש .ןיטקרסקל ונלבות ףוסבל ,רועמ יושע ,טושב ונב

 : חורצל ולחה םה םירתונה רבעל .םירבג םיתאמ לש תומש המישרמ וארקו

 ."! הדובעל הרזח ,םירורא םידוהי"

 תא יתחקל .הטהה תודש רבעל ונחרבו ונל ברוא תומה יכ ,יתנבה

 וב ,וטגל ונעגה תודשה ךרדו ונב םע םהרבא יסיג תא ,ידליו יתשא

 תא ונעמשש עגרב .רתסנ אובחמ םוקמ רפסמ תועובש ינפל ונאצמ

 ונרבע ,הסכמה תא וב ונמרה ,ןוראל ונסנכנ וטגב תונושארה תויריה

 ריוא רסוחמ ךא ,ונתא היה יבא םג .ומוקמל הסכמה וגרזחהו ונאובחמל

 ןויכ ,גגה תילע לע אבחהלו תאצל ושקבל ונחרכוה ןכל ,לעתשהל לחה

 הלעהו הלעמל הלע אוה ,בצמה תא ןיבה יבא ;ונלוכ תא ריגסי ולועשש

 ואבוה יעיברה םויב .והולגיש ילב םש ההש םימי השולש .םלוסה תא ותא

 לודגה וטגה יתב תא סורהל ידכ ,ורחבנש עוצקמה-ילעב םיתאמ םוקמל

 ,וטגב םייולג םיכלהתמה ,םידוהי האר יבא רשאכ .ןטק וטגל רדג רודגלו

 .ספתנ דימו ואובחממ דרי ,הנכסה הפלח יכ ,בשח

 ווטצנ םה ;םהיתבמ םידוהיה ושרוג דציכ ,וניאר ונאובחמ םוקממ

 !יסאשט יאוואד" : קועצל ולחה םירטושה ,םבג לע ץראה לע חטתשהל

 תויאשמ ועיגה ברע תונפל ,("!בהז ונת ! םינועש ונת") "!וטולוז יאוואד

 ,זירז יד היה אל וא ,ותילעב לשכש ימ לכ ;ןהילע תולעל וחרכוה םלוכו

 ומייסשכו םילוחה תא האיצוה ,וטגה לש תידוהיה הרטשמה .םוקמב הרונ

 האירקה העמשנ ךכ-רחא .ונרתתסה וב תיב ותואב םלוכ ואלכנ ,םתכאלמ

 םינמרגה .םוקמהמ ועסוהו תויאשמ לע ולעוה םלוכ .(!הצוחה) !"סואר"

 .םהמ ואצוה םישנאהו םיאובחמה תא תולגל וליכשה

 .קדורגובונ וטגמ םידוהי םיפלאמ הלעמל וחצרנ םוי ותוא

 והשמ תאצמ םאה ,ונ" :שידייב לוק ונאובחמ םוקמב ונעמש עתפל

 .םהיניב וחחוש ,םילעופה םיתאמ ךותמ ,םידוהי ינש -- "+ לכאמל יוארה

 םוקממ תאצל רבכ רשפא םא ,בצמה המ ררבל םהילא תונפל יתטלחה
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 דקפמה םע רבדא !תאצל וזיעת לא !ובש" :תתיה הבושתה .אובחמה

 קר -- וחלש ץיבונבי יכ ,ארקיו אובי אוה רשאכ ,דדוימ ינא ותא ,ינלופה

 ."םכאובחממ ואצת זא

 הפקתה ה'לחר הלבק ישימחה םויב .אב אל שיאו םימי רפסמ ופלח

 תילב .הנסרל היה רשפאדיאו יארפ קוחצ קוחצל הלחה ,הירטסיה לש

 תא הכשנ יתשא ךא ;הקנחלו םידגב השאר לע םירעתהל וניצר הרירב

 .דימ העיגרהש רבד -- םד בוז דע הדליה

 !ואצ" :ארק תינלופבו דקפמה עיגה ,אובחמב ונתבשל יעיבשה םויב

 לבור ףלא תרומת .םישושתו םישולח אובחמהמ ונאצי '! ינחלש 'ץיבונבי

 ונאצי ךכ-רחאו רפסמ םימי ונרתתסה םש ,ןטקה וטגל דקפמה ונריבעה

 חורבל וחילצהש םישנא תומש ונילע ונלבק -- הנוש תוהזב ונרותסממ

 .וטגהמ

 'ץיביבורוובו 'ץבולב ונתחפשממ יכ ,בויאה-תורושב ונילא ועיגה התע

 .שיא רתונ אל

 םפלוחב .םהידליו המיס םע ןגכ ףסויו יבא ורוג ךכדרחא רפסמ םימי

 ונמד תא ומקנ ,םידוהי" :ונרבעל וארק ,תומל ולבוהש העש ,וטגה דיל

 ."! ךופשה

 םהרבא :ונררוגתה וב רדחה ירייד לכ -- ,וטגהמ טלמהל ונטלחה

 וטגה ךותל בינגהל ונחלצה .'ץיבוניברו 'ץיבונרבמ סנרולפ קחצי  ,ןיל

 -- םחל וניפאו ,הפילח תרומת ונלבק רשא ,חמק םרגוליק רשע-השימח

 -השיש םע הבור הדובעה תעשב בונגל חילצה ןיל םהרבא .ךרדל הדיצ

 .וטגל וחירבהלו םירודכ רשע

 םויב ותדובעל אצי אל ןכל ,דואמ רחואמ ותדובעמ רזוח היה ינב

 ןכיה" :יתשא תא לאש ,הדובעל ונליבוהש ינמרגה .החירבל עבקנש

 איהו רקובב םכשה תדובעל אצי אוה יכ ,ול התנע יתשא "+ןבה רתתסמ

 רחמ עיפוי אל םא יכ ,ריהזה ינמרגה ;אצמנ אוה ןכיה תעדוי הניא

 תסמעהב וטגב יתקסע םויה ותוא .ערו רמ ונלוכ לרוג היהי ,הדובעל

 : רמאו עמוש ןיא םא ,וביבס לכתסה יתדבע ורובע ינמרגה .הלגע לע םינבל

 אוהו יתבגה אל ."ןוילכל דרת ןאכ יכ ,םוקמהמ תאצל לדתשה ,ידוהי'
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 ןויכ ,ותא חחושל ינא דחפמ יכ ,יתינעו זוע יתרזא התע .וירבד לע רזח

 ךיד ךאמ ךיא ,ןליוו סעטַאג םוא ךא" .ונילע הרוסא םינמרגה םע החישהש

 אוה .ותבושת התיה ("!הערל ךב עגפא אל ,םיהלא ןוצרב ,ךא) "!טינרַאג

 םיפח םישנא תחצור רשא ,"השדחה תינמרגה תוברתה" לע רבדל ךישמה

 ,ןילטס םע םינינע שי רלטיהל םא" ,ול תעגונ תניא המחלמה יכ ,עשפמ

 ."םיזגרנ םיבלכ ינשכ ,הז םע הז וטטוקתיש ירה

 רבכ םיבר םינמרג ,םיבר םינזיטרפ םנשי הביבסב יכ ,יל רסמ אוה

 עיגהל חילצנ יכ ,חוטב אוה ירה ,וטגהמ תאצל חילצנ םאו ,םדי-לע וגרהנ

 .לצנהלו םינזיטרפל

 הדיצ ,םחל וילכב אשנ ונתצובקמ דחא לכ .וטגהמ ונטלמנ הלילב

 .םירמסמו ןזרג ,הבורה תא ימיע יתחקל ינא ,ךרדל

 ,דחפו ארומ אלמ בלב ,ץראה לע ונלחזש תעש ,ונמדק הלפא ליל

 ךרדב ונליבוי םיהלא יכ ,הליפת התיה ונבלב .םיינרקוד לית-יטוח תחת

 .הנוכנה

 וחתפ םיבלכ ;הז רחא הז ץורל ונלחתה ,וטגל ץוחמ ונאצמנשכ

 יכ ,םינמרגל עידוהל "הוצמה" וצימחה אל םה .ונואר םייוגהו תוחיבנב

 םיוולמ הלילה תכשח תא חלפל ולחה םירוזמר .וטגהמ וטלמנ םידוהי

 ,םידודש ולפנ ותשא םע סיל יכ ,וניארו תוללי ונעמש .םירודכ דרבב

 .םינמרגה ירודכמ

 טקשהש דע ,רפסמ תועשל רותסמ ונאצמ םהב םיחיש ןיבל ונטלמנ

 םיללימה ,םיבלכה תוללי קר וערק הלילה תממד תאו הביבסב ררתשה

 .םימשה רבעל

 ובבותסה אל םינמרגה יכ ,הכורבה הכשחה תא לצנלו תאצל ונטלחה

 ,בוילסמ קחרה אל ,רעיב ונאבחתה םויה ךשמ .םינזיטרפה דחפמ תולילב

 רבכ היה רהנה .'ץיטלדב ןמיינה דע עיגהל ונחלצה ינשה הלילה ךשמבו

 ונכרטצה ןכל ,ורובטב ןידע ומרז םימה ךא ,ויתודג דיל חרקב הסוכמ

 .הינשה הדגל רובעל ידכ ,הריס אוצמל

 טומב יתשמתשה טושמ םוקמב ;הריס יתאצמ הקידרוימ קחרה אל

 ךרדב קרו רהנל יתב הלפנ ,עתפל .הינשה הדגל ידליו יתשא םע יתאציו
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 חרקה יממ התושמל ונחלצה ךכ ,הדיב הדליה תא סופתל יתשא החילצה סנ

 יתרבעהש דע ,תילאמשה הדגל יתרזח ,יתחפשמ תא יתדרוה .םיאופקה

 .ןיזרב רבעל ונכלהו רעיל ונסנכנ .ונתצובקמ םישנאה לכ תא הריסב

 יתבל ונכלה ל'מהרבא םע ינאו רעיב ןיזרב תברקב הראשנ ונתצובק

 -- םיגד םעזה ץורפ ינפל ונינק םהמ -- ,םימיה רבכשמ וניעדוימ ,םירכא

 קלח לימהרבא ריתסה ףא םירכאה דחא לצא .םירשיו םיבוט םייוג

 .ויצפחמ

 להבנש רענ לבק ונינפ תא .םירכאה דחא תיבל ונסנכנ ברע תעל

 .ותיב ודקפ רשא ,םיאורק יתלבה םיחרואה םה ימ האר רשאכ ,דואמ דע

 יכ ,ונל רפס תיבב ררתשהש ךשוחבו תיששעה ליתפ תא הבכ ןוזפחב

 ,עתפל ; םינמרגהו םינזיטרפה ןיב ,ברק םוקמב להנתה ונאוב ינפל םוי

 הבשחמו רמוא אלל '!ךלוה רטוש" :ונרבעל קעצ אוה ,ורובד ידכ ךות

 יצפח ונמטוה ולצא ,רכאה תיבב ונלזמ תוסנל ונכלהו תיבהמ דימ ונאצי

 .לימהרבא

 רדחל אציו תבשל וננימזה אוה ,רכאה לש ונב ונינפ םדק ןאכ ףא

 אוה ;תועמדבו תוקישנב ונינפ םדק ןקזה רכאה .ויבא תא ריעהל ינשה

 .וניתוחפשמ םולשל לאשו ןוזמ איבהל ונב לע הווצ

 רפסמ דועו לימהרבא לש ןבה ,ןימינב ,םידליהו יתשא יכ ,ול ונרפס

 אל ונדבלמ שיאש ןנחתה רכאה .ונבושל םיכחמו רעיב םיאצמנ ,םידוהי

 בטימכ תושעל לדתשיו ןוזמ גישי -- ונרוסחמל גאדי אוה ,ורקבל אובי

 םיתא ינש ,הניבג ,האמח דכ ,םחל םע ותיבמ ונאצי .ונרובע וחכו ותלוכי

 בריס אוה ךא ,רעיב רפחתהל ונל עיצמ אוה ןכיה לאש לי'מהרבא .רושמו

 ,קפס אלל בושחנ ,םינמרגה ידיב ,הלילח ,לופנ םאש קומינב ,הבושת תתל

 םינכה וירבד ךותמ .םינמרגל ונתוא ריגסהו ןטשל ותמשנ רכמ אות יכ

 ןה ,םלענ רתימ דער ונבלב ,רוהטו רשי םדא דמוע ונינפל יכ ,ונשגרה

 קידצ אוצמל דוע רשפא םודס ךותב ףא ,אוה יתצלפמ םלועה לכ אל דוע

 .יומס

 אוה ףא .הינשטופ דיל תורעיב בשי רשא ,קיזק רכאה לא ונכלה

 ,המדא-יחופתב ונתוא דייצ אוה ,םידוהיה וירכמ לרוגב הלע המ ןיינעתה

 גישהל גאדי םולשת תרומת יכ ,ול ונעצה .הריפחל םיתא ינשו םחל
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 ךא ,םכל רשאמ רתוי יל שי ףסכ" :ונל הנע אוה ךכ לע ;ןוזמ ונרובע

 ."םרובע והשמ לבקל רשפא ,םהשלכ תורוחס םכל שי םא

 ,(םיבאזה תציב) "הטולב ה'צליו"ב רעיה ךותב ונבשומ םוקמ ונמש

 .םיבאזה תורואמ ויה וב םוקמ

 ;תוגרדמ םוקמב שמש םלוסו םיצע ונמרעה תונפדה ביבס ;רוב ונרפח

 השק ץוחבמ .ונתדובע תובקע החמ גלשתו םיריעצ םיצע י"ע רתסוה לכה

 וניעמ קמחתהל דואמ השק ךא ,םדא ינבל אובחמ ןאכ שי יכ ,תוארל היה

 חירמו ויתודוס ריכמ ,ותודלי רחשמ רעיה ירתסל לגרוה רשא ,רכא לש

 .היחכ ,רז חיר

 רבכ הביבסב םיוגה יכ ,ונל רפס שדוח רובעכ קיזק לא ונאב רשאכ

 ןויכ ,דימ םוקמה בוזענ יכ ,איה ותצע ןכל ,ונבשומ םוקמ לע םיעדוי

 .םינמרגל ונתוא וריגסי םירכאהש

 .םירכאהמ ןוזמ שקבל תכלל ונדחפ ךא ,ונבזע אל םנמא םוקמה תא

 ,יסיג עיצה ,בערמ ונלוכ ונחפנתהשמ לבא ;תועובש השולש ופלח ךכ

 ךשמל ,תודשב תורוב ךותל וסנכוה רשא ,המדא-יחופת שפחל אצנ יכ

 .ונייח תא ליצה רשא ,המדא-יחופת רובצמ ונאצמ ןכאו .ףרוחה ימי

 ונעמש ,לכוא ונלשבו הרודמה ביבס ונבשיש העש ,םימיה דחאב

 ונמרה !"הלעמל םידי" :רמולכ "!ךרעוו יקור" :תיסורב הקעצ םואתפ

 :4% םידי

 ,שופיח וכרע םה .ןילטס ש"ע הגולפהמ םירצונ םינזיטרפ ולא ויה

 ,הבורה תא תחקל וצר ףא ,ונגשהש םינידסה ,וניפגמ ,ונפסכ תא וחקל

 גישנ אל ,הבור אלל יכ ,וריבסהב ,וירבחמ תאז ענמ םינזיטרפהמ דחא ךא

 ונינונחתל ועש אל םה ךא ,םמיע ונתחקל םונשקב .בערמ תומנו ןוזמ

 רובעכ ."םינזיטרפה ןיב םוקמ ןיא ,ולא ןוגכלו ,םידדוש םתא" :ונעו

 .הבורה תא םג וחקלו תינש ואב םה םיעובש

 הרעמ ונרפח .רחא םוקמל רובעלו ונבשומ םוקמ בוזעל ונחרכוה

 התע ונכרטצה יכ ,רתוי תרתסומו רתוי הבוט הרואמ ונינבו רה ךותב
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 ,םירכאה דחא םע םירשק ונל ויה .םינזיטרפהמ ןהו םינמרגמ ןה רמשהל

 םימי יכ ,וגל רסמ השימ .ולש קשמה תודובעב םיתעל ונרזע ול ,השימ

 םינזיטרפה םוקמל ועיגה ,ןושארה ונרותסמ תא ונבזעש רחאל ,רפסמ

 ונחנא יכ ,םדקפמל ורמאו םהיעבוכב םמצעב ורי ,ונתוא ואצמ אלשכו

 .וילא ונאיבהלו ונתוא סופתל הדוקפ ןתנ דקפמה .םהילע ונירי רשא םה

 ונאובחמ רבע לא םליבוהל והוחירכהו יסיג תא סופתל וחילצה םה םנמאו

 םינזיטרפה י"'ע וכוה ךרדב ;םדקפמ לא וחקלנ ונכותמ םישנא ינש .שדחה

 העש .דקפמה בשי וב ,ןפא'צ רפכל םואיבהו םמד וחמ ךכ-רחא ,חצר תוכמ

 :םרבעל טלפו ידוהי ןזיטרפ םדיל ףלח ,דקפמל וניתמהו ץוחב ודמעש

 יכ ,ןיבה דקפמה ;היה ךכו -- ער םכל הנואי אל ,הירבח דחפ לא"

 םישנאה תא דימ ררחש אוה ;ונא בערו ברח יטילפ יכ ,םשא ונב ןיא

 תתל הווצ ,רואהל ידכ ,תרחואמ רבכ התיה העשהש ןויכ .וילא ואבוהש

 -יטרפה לא ונפרצל -- השקבה בוש הלעה יסיג .הניל םוקמו לכוא םהל

 רובע קשנ יד ןיא םהלי קשנ ונל ןיאש היה קומינה ;ול ובריס ךא .םינז

 בתכמ םהל ןתנ דקפמה .םינזיטרפה תורושב רבכ םיאצמנה םישנאה

 הבושת התוא ולבק םש םג ךא, טשקאבמ קוחר אל האצמנ רשא ,הדקפמל

 .המצע

 קדורגובונ לש וטגל רוזחל טילחה ,ונתא היהש סנרולפ (קחצי) ה'ציא

 ,הינשה הדגל רבע אוה ,ןמיינל דע ותוא וניוול .ויחא תא םשמ ליצהלו

 .ענמנה ןמ רבכ היה -- וטגהמ תאצל ךא ,וטגל םולשב עיגהו וכרדל אצי

 הלודג הטיחש הכרענ הומייסש ינפל ךא ,הרהנמ רופחל ולחה ויחאו ה'ציא

 תלד דיל הלילה ותוא ךשמ דמע ה'ציא .רקנובב ורתתסה םהו םוקמב

 םיברקתמ םינמרגה יכ ,עמש םואתפ ; וטגה ישחרלו תולוקל ןיזאהו  רקנובה

 '! םכמצע וליצה םידוהי" :הקעצב .וירבע לכמ ותוא םיפיקמו רקנובל

 .הכשחב עלבנו וטגה רדג לעמ ץרמב ץפק ,הצוחה ץרפו תלדה תא חתפ

 ,אבחתהל חילצה םימי הנומש ךשמ .'ץיטלדל עיגה הלילה ותואבב דוע

 .הרזח ונילא עיגהש דע

 ןמיינה לע חרקהש העש ,ביבא תעלש ונעדי ,םייתסחל דמע ףרוחה

 ונתוא קתניש רבד ,הביבסה ףיצמ אוהו ויתודג לע וימימ םילוע ,רישפמ

 ונילע ,רמולכ ;ןוזמ אלל ראשנו הביבסה יבושימ הכורא הפוקת ךשמל

 .בערב עווגנ תרחא ,ןוזמב דעומ דועבמ דייטצהל
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 .יתימא קשנכ וארנ רשא ,םיחדקאו םיבור רפסמ ץעמ ףליג ןיל

 םותרל וניווצ ,םירכאה תותקבמ תחאל ונסנכנ ,הז "קשנ" םע םידיוצמ

 ול ןיא יכ ,הכב רכאה ;והשלכ םוקמל עוסנל ונילעש ןויכ ,סוסל הלגע

 .וידעלב רדתסהל לכוי אל ,ונממ חקלי הז םא ,דחא סוס רשאמ רתוי

 אוה ,וסוס לרוגל ךכ לכ גאוד אוה םאו ול עלבי אל יכ ,ותוא ונעגרה

 .רכאה השע תאז -- ונילא ףרטצהל יאשר

 הטעמב המדאה תא הסכ ןידע גלשה ;םיענו ריהב ףרוח ליל הז היה

 ,רעיה יצע תא ופטל ,הבושמב ובשנ רבכ ביבא ירירפצ ךא ,ךרו קיהבמ

 ידיוצמ םידוהיה םע תלחזמה .םהילעש חרקתו רופכה הטעמ תא ורישפה

 לויטל ונאצי תע ,םיבוטה םימיב ומכ ,הולשבו תוריהמב הקילחה ,"קשנה"

 .םימענמ ולוכש

 םונחרכהו םירכא יתבל ונסנכנש העש ,השעמה דע היה הבוניוו רעי

 שרח וענ רשא ,ויפנע ירתס ןיב ונדוס ןיפצה אוה ךא -- ,ןוזמ ונל תתל

 ,םחל ,חמק יקש הבו האלמ הלגע םע הלילב ונאצי .החלצהל ונוכרבו

 .שבדו קינקנ ,רשב ,םיסירג

 אמש ,ונלהבג ;םינזיטרפ לש הגולפ ונשגפ ,הרזח ךרדב ,הלילב

 ונואיצוי קפס אללו ונתלגע לע רשא ,"הדובכה" תא ונחקל ןכיה ונולאשי

 ןכתסהל ונילע היה ,ונידיב הרירב התיה אל ךא .םיזזוב לש םנידכ ,גרוהל

 '! לוראפ יאוואד" :ונרבעל ארקו ףיקז ונב ןיחבה ,ונברקתהשמ .ךישמהלו

 היקאט ,היובס אד" :יתינע חור-רוקבו יתונותשע יתדבא אל ;("! אמסיס ןת")

 '!ידאשַאל יאנאגָאפ" .("! םכומכ םישנא ,ונמולשדישנא") '"'!יוו קאק ימאס

 ונחלצה ךכ ,בוש הנשנו רזח רבדה .הבושתה התיה ("!סוסה תא ץירת")
 4 1 1 0 ו - 8 0 1 7 ו

 .והננררחשש רחאל

 -יחופת ,םירכאה דחאמ ונחקל התוא ,הלגע לע ונאבה םיעובש רובעכ

 .קתוננ הב הפוקתל ,ןוזמ ונל היה ךכ .המדא

 הפצוה הלוכ הביבסה ,רהנה לע חרקה רישפה רפסמ תועובש רחאל

 .הביבסה יבושימ םיקתונמ ,יא לעכ ונבשי ונחנא ,םימב

 הלוכ הביבסה ;םימה תא השבי המימחה שמשה :עיגה ביבאה
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 .םינצנו םיחרפ ללשב תציוצמ ,הננערו הקורי ביבא תלמשב הטשקתה

 ,שק ןהירוקמב תואשונ ,םיצויצבו הנרב המחה דגנכ ופפועתה םירופצ

 ,עבטה תושדחתה םע .ןנק תונבל ידכ ,המדא תוישושבגו בשע ילועבג

 תא הדדוע רשא ,הבשחמ ,ונרובע םישדח םייח ולחי יכ ,ונא ףא וניווק

 .קבאהלו ךישמהל חכ ונל הנתנו ונחור

 ונעמש ,םיסובלוב ריס ונלשבו ץוחב ונבשיש העש ,םימיה דחאב

 .םרבדב םישנא תולוק תוהזל ונלוכיש דע .ונתאמ קחרה אל ,םיבר תולוק

 רשא ,םישומח םישנא ינש וארנ הרהמ דע !םיאבה םה ימ -- ,ונדרחנ

 הטיווטסארדז" :ב םתוא ונכרב ,םינזיטרפ םהב ונרכה ,ונרבעל ודעצ

 .ונתא םבל דועסל םתוא ונמזהו ("!םירבח םולש") "!ייצשירבוט

 ,םינמרגהמ רותסמ ןאכ םיאצומה ,םידוהי ונחנא יכ ,םהל עדונשמ

 ויתורוש ןיב רשא ,בולאק'צ םשדלע דודגהמ םינזיטרפ םה יכ ,ונל ורפס

 .ונתא שגפהל וחמשי יאדוב רשא ,םיבר םידוהי םימחול

 ;םירבגו םישנ -- םידוהי םינזיטרפ ונילא ועיגה ,רצק ןמז רובעכ

 דוע ורתונש לע ,םיהלאל ונידוה בל תיימהב ,החמשמ וניכבו ונקשנתה

 םיחצרנה םד םיעבות רשא ,םיפוקז םידוהי ,ןכ-לעדרתי ,הטילפל םידוהי

 ידכ ,םהילא ףרטצהל ונתוא ושקב םה .תומו שא ביואה תורוש ןיב םיערוזו

 .םינמרג ןיא םירפכ ולאב םכירדהל

 -'ץיטלדל דע ונעגהו ךרדל םתא ונאצי תורחואמה הלילה תועשב

 ,'ץיטלדו 'ץבולל תוליבומה םיכרדה לע םיפיקז ונבצה םש  .הירוהאו

 .םירכאה תא ''רקנל" ונלחתהו

 ידוהיה שוכרהמ ריעז קלח ןכו ,הטח ,חמק ,םיריזח ,תורפ : םהמ ונחקל

 שמחו םירשע לע לכה ונסמעה .ב"ויכו תולמש ,םידב ,תופילח : זזבנש

 םירכאה תאמ .הביאלוקימל ונעגה רחשה ץנה םע .םיסוסל תומותר תולגע

 .ונאבהש םיכרצמהמ קלח ולבק םה ,אוה ךופהנ ,רבד חקלנ אל רעיה דילש

 ,רשאמה ,ךמסמ ונל ןתנ בולאק'צ םש-לע םינזיטרפה דודג דקפמ

 -- המישמ הלטוה יסיג לעו ילע .םינזיטרפה תורוש ןיבל ונלבקתה יכ

 תרשמ הביבסה ירכאמ ימו םינמרג םיאצמנ ןכיה ררבל :הנומאב ונאלמ התוא

 תא ונספת םש ,'ץיטלדל םינזיטרפ תצובק םע ונאצי ךכ-רחא .הרטשמב
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 רכוז יניא ירעצל) םידוהיה לע םורגופב ,םיזזובל ןושארה היה רשא ,יוגה

 ונידי לע גרוהל ואצוה םהינש .הקנוש יסקלא סיטלוסה תא ןכו ,(ומש תא

 .םרחוה םשוכרו

 הלהב תסונמ הלהנתה םיכרדה לע ;ונרוזא רבעל הברקתה תיזחה

 .זןברוחו םימד ריצק םהב ורצקו םכרד ומסח םינזיטרפה ; םינמרגה לש

 םימי רחאל .םיחתות לש םיקוחר ירי ידה ונעמש ,1944 ,ינוי תליחתב

 תא ררחש רשא ,יסורה אבצה לש ףקותה חכה תא החמשב ונכרב רפסמ

 .ונרוזא

 וניתואר אולמ ריוא םושנל ונייה םיאשר ,םישפוח םישנא ונייה בוש

 ןיב בשיתהל ,םידוהי ץמוקל ןכוסמ ןידע ירה ,ךלנ ןאל ךא ...םויה רואל

 .םייוגה

 הדילב .הדילל יתחלשנו יסורה אבצל יתסיוג םש ,היביאל ונעגה

 ,'ץיבולסוב סדנהמה ,םינזיטרפה דודגמ קשנל רבח י"ע אבצהמ יתררחוש

 לא ונרזחו 'ץיטלדל יתשא םע יתבש דימ .ותקלחמב ,לוכיבכ ,דובעל ידכ

 איצמהל היה ידיקפתב ,'ץבול לש "טניבמוקמורפיאר"ב יתדבע .ונתיב

 ,'יץיבונרב ,הדילל תובר תועיסנ יתכרע ידיקפת ףקותב .םילכו םלג רמוח

 תולהק ,ןברוחהו סרהה ןכש םוקמ לכב ;תורחא תובר תורייעו קסנימ

 תוברתהו חורה ייחמו ידוהיה יווההמ רתונ אל המואמ ,ודמשוה לארשי

 תויחל היה השק ,ונתוא הפפא תומתיו לוכש לש הארונ השוחת .םהלש

 ונעגהו ונתרייע תא ונבזע ,רבדה רשפאתהשכ דימ .הז ארונ תורבק-תיבב

 .ןילופב רשא ,'זדולל

 ,םייוגה בלב הדקי הזע האנש ;רתוי דוע השק בצמה היה ןילופב

 ,בוקרקב םידוהיב וערפ םיתסומ םייוג .תודהיה לש הטילפה תיראשל

 םוגרהו םידוהיה םיעסונה ואיצוה ,תובכר ורצע םה .תורחא םירעו ץליק

 בטימכ םהל הרזעו ולא םיחצורמ תחנ העבש תינלופה המואה ;םוקמב

 .התלוכי

 ךא .לארשי-ץרא דבלמ ,לארשי םעל םיחטבמ םוקמ ןיא יכ ,יתנבה
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 ךרד .וצראב תויחל ידוהיל שי תוכז יכ ,ומיכסה אל ןידע םלועה תומוא

 יפלאכ ,ונאצי הלפעהה לש תושקה םיכרדב ,הילטיאו הירטסוא ,היכ'צ

 רחא קרפ והז ךא .לארשי-ץראל ,תפותהמ םילצומ םידוא ,םירחא םידוהי

 וצרא רובע םעה תמחלמ לש הרובגה יליווגב רפוסי רשא ,ונמע תודלותמ

 ,ותדלומו

 הינמרג לע ןוחצנה רחאל הנש ,1946 ,יאמ שדוחל רשע-העשתב

 יתכרד ,תורודה לכ ךשמ ונתמוא לש רתויב הלודגה תררוצה -- תיצאנה

 .לארשי-ץרא -- תיחצנה ונתדלומ תמדא לע

 .דלאוונרעפ ןיא הרכזא ןא ףיוא דנאלשטייד ןיא .ה.ש רעשטבול
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 יקסנאימָאלַאס הרפש

 אטעג רעשטבול ןיא

 : 1941 ,ינוי רעטד22  ,קיטנוז

 ;טנייה גַאט רעקינוז רענייש א

 ,קראמ ןפיוא ןעמוק םירעיופ רעטרעדנוה

 ןוא ןטקודַארפ ערעייז ןפיוקראפ וצ

 -נייא סָאד טעמכ ,עקדַאוו ןעלדנאהנייא

 וצ קידנעטש טמוקאב ןעמ סַאוו ,עקיצ

 .ןעמַארק עש'הכולמ יד ןיא ןפיוק

 א םורא ןעמעלא טמענ גנילצולפ

 ןעגנערב סרעכליה-ַאידאר יד ; רעטיצ

 -שטיידדיצאנ זא ,העידי עכעלקערש יד

 .דנאבראפנטאר םעד ןלאפאב זיא דנאל

 -ראפ רע :קלָאפ םוצ טדער ווָאטָאלָאמ

 א זיא ךאז רעזדנוא" לייוו ,ןרעוו טגיזאב טעוו אנוש רעד זא ,טרעכיז

 ןזַאלראפ ךיז ןעמ ןעק יצ ,חומ ןיא ךיז טעבנגראפ הבשחמ א "!עטכערעג

 גנוריגער יד ךַאד טַאה ,קירוצ געט עטלייצעג טימ ...? דייר ענייז ףיוא

 רעטילימ טרירטנעצנַאק דנאלשטייד זא ,העידי עשילגנע יד טנקיילעגפַא

 ריא טימ טגיווראפ ,טנקיילעגפַא ;דנאבראפנטאר ןופ ןצענערג יד ייב

 טיירג גונעג טינ זיא יימרא יד וליפא ןוא ,גנורעקלעפאב יד עדנאגַאּפָארּפ

 ןעוועג זיא ףתוש ןשיצאנ םוצ יורטוצ רעד זא ,סיוא טזייוו ; ןעוועג

 ,טייקרעכיז ןבעגעג ןוא טקיאוראב טַאה ןּפָארטנעביר ןופ המיתח יד ,סיורג

 ? רעטרעוו סווַאטַאלָאמ וצ יורטוצ ןבָאה רעטציא ןעק עשז רעוו

 ןיוש ;ןיז א ךיוא ןעמוקאב תובשחמ יד ןוא גנאל טינ טרעיודעג'ס

 עשטייד .לטעטש ןופ טכאמ עשיטעווַאס יד טפיולטנא ,גַאט ןטייווצ ןפיוא

 :הלהב א סיוא טכערב'ס .טנגעג עצנאג יד ןרידראבמַאב ןענאלּפַארע

 זיא ןדיי יד ןופ לייט רעניילק א .ןָאט וצ סָאוו טינ טסייוו ןעמ ןוא

 עשיטעווַאס-שיליופ עטלא יד רעבַא ,דנאלסורסייוו ןיא רעפיט ןפַאלעג
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 "קסופַארפ" א טגנאלראפ טָאה'מ ןוא טכאמראפ ןעוועג זיא ץענערג

 זיא ,טכאוואב טינ ,יירפ ןרָאוועג זיא ץענערג יד ןעוו .(ריפאּפד זַאלכרוד)

 .שטייד ןכרוד טצעזאב ןעוועג ןיוש זיא ץלא ,טעפש וצ ןעוועג ןיוש

 סָאד ןענאלפַארע עשטייד ןרידראבמַאב ,ינוי ןט-25 םעד  ,ךַאווטימ

 טעגרהרעד ןרעוו ןטסירק עכעלטע .ןקירב עדייב ףיוא ןסייר ןוא לטעטש

 -סַאלש ןופ לייט א ןוא סאג-רעוועשטשופאק ,סאג-שיפ .סרעטילפש יד ןופ

 ,ןגעמראפ ןטנערבראפ םעד טינ טרעיודאב רענייק ; טנערבעגפַא ןרעוו סאג

 .רעגרע ןייז טינ שטאכ לֶאז סע טַאג טעב ןעמ

 ייווצ ןעמוקעג ןעלקיצֶאטַאמ ףיוא ןענייז רעטעפש געט עכעלטע טימ

 ,טרעלקרעד ןבָאה ייז .גנורעקלעפאב עכעלטסירק יד טלמאזראפ ןוא ןשטייד

 .ןציזאב ייז סָאוו ,ץלא ןעמענוצ געמ ןעמ ןוא רקפה ןענייז ןדיי יד זא

 ןרָאי עגנאל ןבָאה ייז ,ןצעה טפראדעג טינ םייוג יד ןעמ טַאה ךס ןייק

 ; ןביוהעגנַא סע ךיז טַאה ,גַאטייב ,קיטיירפ .טייתנגעלעג אזא ףיוא טראוועג

 :רעמערק ןוא םירחוס ענעזעוועג יד ןלאפאב ייז ןעניז עטשרע סאד

 ןוא יקסנאמלאז לסינ ,שטיוועלעדנעמ לגייפ-עשאכ ,שטיווַאמילש השמ

 ןבָאה יוזא ;בוטש וצ בוטש ןופ טזַאלעג ךיז ןעמ טַאה רעכאנ .ערעדנא

 .גַאט ןקידתבש ןצנאג םעד ךיוא ןוא טכאנ עצנאג א טעוועדליוועג ייז

 רעטנלַאשט יד ןסָאגעגסיוא ןבָאה ייז ;ןבילבעג טינרָאג זיא רעזייה יד ןיא

 ייז ןבָאה סנעמיוק יד ןופ סעקשוי יד וליפא ,פעט יד ןעמונעגוצ ןוא

 בורח ןעמ טַאה ןעמענטימ טנעקעג טינ טַאה'מ סָאוו ןוא .ןסירעגסיורא

 ,ןעמולח וליפא טנעקעג טינ ןעמ טַאה ךיז ןלעטשנגעק ןגעוו .טכאמעג

 .רענעקעטש ןוא סעקייהאנ ,קעה טימ טנפַאוואב ןעוועג עלא ןענייז ייז

 זיא'ס .חצר-תוכמ ןגַאלשעג ייז ןבָאה ,גנוקרעמאב רעטסנעלק רעד ראפ

 תבש םענעי ןענייז תונברק עכעלשטנעמ ןייק סַאוו ,סנ א ןעוועג טושפ

 .ןעוועג טינ

 ןֶא ,ןַאטנָא םוצ ןכאז ןַא ,טעקאנ ןוא ליוה ןבילבראפ ןענייז רימ

 יבא ,קעז עטלא ןופ ןכאז טיינעג טָאה'מ .םויק ןראפ עטסקיטיינ סאד

 ןעזעגסיורָאפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד .רעפרעק םעד ןקעדוצ סעפע טימ

 ,םייוג עטנאקאב ייב ןגעמראפ ןופ לייט א ןטלאהאב ןבַָאה ,ביור םעד

 ןבָאה םייוג יד ןוא ,ןטייקיניילק רַאנ ןעמוקאב ייז ןגעלפ קירוצ רעבָא
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 .ייז ייב ןביילב ןלָאז ןכאז יד יבא ,ןדיי יד ןופ טיוט םעד ןטעבעג

 ןפיוא ןפורעגפיונוצ ןדיי עלא ןעמ טַאה ,םורא טייצ לקיטש א ןיא

 וצ ןליופאב ןוא תוחפשמ יד טיול טלעטשעגסיוא ייז טָאהמ .קראמ

 .טקידנעראפ לייוורעד סע ךיז טָאה טימרעד ; דודדןגמ ןלעג םעד ןגַארט

 ןוא ןשטייד טימ ָאטיוא ןא ןעמוקעג זיא ,קיטיירפ א םענייא ןיא

 ,קינרַאמָאק אמַאיס ררוצ ןטימ שארב ,ייצילָאּפ רעשטבול רעד טימ ןעמאזוצ

 50 ןעמונעגסיורא ןוא רעזייה עשידיי יד רעביא טזַאלעג ךיז ייז ןבַָאה

 ,ץלאס בקעי ;עקינייא רַאנ קנעדעג ךיא עכלעוו ןופ ,רענעמ עגנוי

 ןמלק ,טשקאב לאוי ,שטיווַאשווַאמ דוד ,יקסניזערעב הדוהי ,ץלַאס םהרבא

 ,ןישיג .לשריה-ערעב | ,יקסידַארָאג המלש | ,יקסידַארַאג ךורב ,םולבנעוַאר

 יד טמענ ןעמ זא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז .ערעדנא ןוא רעטסוש רעד דוד

 ,טסווורעד ךיז ןעמ טַאה םורא טייצ א ןיא רעבַא ,טעברא ףיוא ןשטנעמ

 .ןראשַאק יד רעטניה ,קעדורגַאווַאנ ןיא ןרַאוועג ןסַאשרעד ןענייז עלא זא

 לטעטש ןיא ןסַאשרעד גַאט םעד ןיא ןעמ טַאה ,ןשטנעמ קיצפופ יד רעסיוא

 חספ ,ינלעקיפ בקעי ,יקסלעשטנעיזד עייש :עוועג ןענייז סָאד .ןדיי ריפ

 .שטיוועלעסעמ עשטיא-לארשי ןוא טולקש

 -ידעי עיסיר ןופ זיוה ןיא ןענופעג ךיז טַאה באטש"דייצילַאּפ רעד

 ןוא -- םיצקש רעשטבול -- ןטנאיצילַאּפ יד ןציז ןגעלפ טרַאד .שטיווָאד

 ןעמ טַאה יוזא .ןייגייבראפ ןגעלפ סָאוו ,ןדיי יד רעביא ךיז ןעוועקעידזיא

 וצ יז ןעגנוווצעג ,סעניפ האל-עיסעפ ,יורפ עטלא ןא טפאכעגניירא

 ,טעברא יד ןקידנעראפ ןכַאנ .ןרעמיצ יד ןעמאר ןוא רעסאוו ןעגנערב

 ,ס'המלש-םייח ,עטַאנ .ןפרַאוועגסיורא ןוא ןגַאלשעצ טוג יז ןעמ טַאה

 א טימ ץימש 25 ןבעגעג ןוא ןעמונעגניירא ןעמ טַאה רעדיינש םעד
 עדנרעטייא טימ קנארק םישדח ראפ א ןגעלעג םעד ךַאנ זיא רע .עקיאתאנ

 ןיא ןטעברא ןקיש ןוא ןדיי ןפאכ ךיוא ןגעלפ ייז .רעפרעק ןפיוא ןדנווו

 ןעגניז ייברעד ןוא ןפיול וצ זעגניווצ ייז ןגעלפ ןשטנעמ ערעטלע .דלאוו
 ןעוועג דיירפ יד זיא ,קירוצ ייז ןעז וצ טבעלרעד טָאה'מ זא ."הוקתה" יד

 .סיורג

 רעבַא ,טינ ךיא קנעדעג "טארנעדוי" םעד טמיטשאב סָאהמ ןעוו
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 : לעטשנעמאזוצ ןייז טוג קנעדעג ךיא

 .קורב םייח :ראטערקעס .שטיווָאבייל םייח-לקנאי :סעזערפ

 םולש ,רעלדנאס םוחנ ,רענליוו דוד ,אכודָאלַאס לארשי :רעדילגטימ

 .שטיטאלעד ןופ שטיוועלעקנאי לרעב ןוא יקסוועשטשופאק ןושרג ,ןאמיז

 ןָאיאר רעדעי ןוא ןענַאיאר ןיא ןרַאוועג טלייטעצ זיא לטעטש סאד

 םייח .("טסניד-סגנונדרַא") '"ןטנאיצילָאּפ" עשידיי  ייווצ ןעמוקאב טַאה

 ,ייצילַאּפ רעד דצמ םיא וצ גנואיצאב ערעסעב יד טצונעגסיוא טַאה קורב

 -ראפ) טרעכיזראפ םיא ןעמ טַאה בגא .ןדיי רעשטבול יד ןפלעה וצ ףיוא

 ,(םירקש עשירעריפראפ ערעייז ןופ רענייא רֶאנ ןעוועג זיא'ס זא ,ךיז טייטש

 ןדיי רעשטבול יד טעוו ,דלאוו ןיא ןפיולטנא טינ טעוו רענייק ביוא זא

 תועידי ענעגנאגרעד יד ןופ .רעטרע ערעדנא עלא ןיא יוו רעסעב ןייִז

 ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןיא זא ,טסווועג רימ ןבָאה

 .קיאור ןעוועג ךַאנ לייוורעד זיא זדנוא ייב ןוא תוטיחש ןעמוקעגרַאפ

 רענייק ןוא טרעוו א ןבָאה ןגַאזוצ ערעייז זא ,טניימעג עקאט ןעמ טַאה

 ,טושפ ןוא טכייל רעייז ןעוועג זיא'ס שטָאכ ,דלאוו ןיא ןפָאלטנא טינ זיא

 .ןעגנאלרעד וצ טנאה ןטימ שממ

 קעדורגָאווַאנ ןיא זא ,העידי יד ןעמוקעגנָא זיא הכונח ראפ ךַאוו א

 ןענייז ןדיי רעשטבול ייווצ ךיוא .הטיחש עסיורג א ןעמוקעגרַאפ זיא

 טקנופ .יקסניזערעב ערא ןוא ץלֶאס עשוק :תונברק יד ןשיווצ ןעוועג

 עפורג א ןקישוצפַא ,לעפאב א שטבול ןיא ןעמוקעגנַא זיא ,הכונח ברע

 קירעפייא טָאה ייצילָאּפ יד .רעגאל-סטעברא רעצערַאווד ןיא ןשטנעמ עגנוי

 ,ןעיורפ ערעייז ןופ רענעמ ןסירעגפַא טַאה'מ .לעפאב םעד טריפעגכרוד

 ןוא עקירעגנוה ;עקירַָאירעדנימ ךס א ייז ןשיווצ ,ןרעטלע ןופ רעדניק

 טיילגאב ייז טָאהיס .ץערַאווד זיב ןבירטעג סופוצ ייז ןעמ טָאה ענעסירעגפַא

 ןעיירש סָאד ןוא תוחפשמ ענעבילבראפ יד ןופ ןייוועג רעכעלרעמַאי א

 זיא קעדורגַאווַאנ קידנעייגכרוד .טניה עקיסיפייווצ יד ןופ ןגַאלש ןוא

 יד טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאהמ ןעוו ,הללי א ןכָארבעגסיוא רעדיוו

 .ןדיי עקיטרַאד יד ןופ ךעלטשער עטמותיראפ

 טימ דרעפ א טלייטעגוצ ןעמוקאב טַאה "טארנעדוי" רעשטבול רעד

 ןיא ןדיי רעשטבול יד ןסע טימ ןגרַאזאב טזומעג טָאה ןוא ןגַאוו א
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 ןרַאוועג טמיטשאב זיא ,שטיווָאבייל םולש ,עטאט ןיימ .רעגאל רעצערַאווד

 ןעוועג זיא ,ץערַָאווד ןייק ענייז העיסנ עדעי .הלגע-לעב רעד ןייז וצ

 ןעוו ,ךעלקילג ןליפ ךיז ןגעלפ רימ ןוא תונכס עסיורג טימ ןדנובראפ

 .םולשב םייהא ןעמוקעג זיא רע

 ןבָאה ןשטייד יד :הלהב א ןרַאוועג זיא ןגרַאמירפ א םענייא ןיא

 ןדיי עמורפ .בוטש וצ בוטש ןופ ןעייג ןוא לטעטש סָאד טלגנירעגמורא

 טראוועג ןוא יודיו טגַאזעג ,םיתילט יד ןַאטעגנָא רעדיילק יד רעטנוא ןבָאה

 ןבָאה ייז סַאוו ,ןייטשראפ וצ רעווש .טיוט םוצ ןעמענ ייז טעוו ןעמ זיב

 -ראפ ךיז טַָאה'ס ןוא ןַאטעג טינרַאג םענייק ןבָאה ייז .טכוזעג גָאט םעד

 .קערש טימ רַאנ טקידנע

 ןוא אטעג א ןלעטשפיוא וצ לעפאב א ןעמוקעג זיא ,1942 ,םירופ

 .טראפשראפ טרַאד ןייז ןיוש ןדיי עלא ןלֶאז טייצ ךֶאוו א ךשמב

 ןיא ןבירטעגניירא ןעמ טַאה ,רעפרעד עקימורא יד ןופ ןדיי יד ךיוא

 עכעלטע טצעזעגניירא ןעמ טַאה רעזייה ערעסערג יד ןיא .ַאטעג רעשטבול

 ןגעקאד .קיצומש ןוא קידלמוט ,גנע רעייז ןעוועג זיא'ס ןוא תוחפשמ

 ןוא ןשטנעמ רעקיצניוו ,סעקזייה עניילק יד ןיא רעסעב ךס א ןעוועג זיא

 .רעקיאור

 ןופ ןוא רעיוט-ַאטעג םוצ ןעמוק ןדיי יד ןגעלפ ירפרעדניא ןדעי

 ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .טעברא רעד וצ ןעמענ ייז ןעמ טגעלפ טרַאד

 ןעמ טַאה .טערטרַאּפ סנילאטס ןשוק וצ ןליופאב ןוא ןדיי ןפאכניירא ייז

 טָאה'ס רעוו ןוא ,תונמחר ןַא ןגַאלשעג ןעמ טַאה ,לעפאב רעייז טגלַאפעג טינ

 ביל טַאה ,טסינומַאק א זיא רע זא ,ןעיירש ייז ןגעלפ טגלַאפעג אי

 זעוועג ןענייז תונברק עכלעזא .חצר-תוכמ ןגַאלש ןגעלפ ייז ןוא ןענילאטס

 .ערעדנא ןוא שטיוועלעקנאי יכדרמ-ךורב ,שטיווַאדידעי לווייפ

 רעד שטבול ןיא טצעזאב ךיז טַאה ,ָאטעג יד ןלעטשפיוא ןכַאנ

 טרעדַאפעג טַאה רע .רזכא ןוא טסידאס רעדליוו א ,טנאדנעמַאק-סטרַא

 "טארנעדוי" רעד .גנוניווו ןייז ןעמאר וצ ,יורפ א ןוא ןאמ א ,ןדיי ייווצ

 ענָאכ ןוא (רעטכַאט סרשא) שטיוועראכאז עינעה טקישעג ןיהא טַאה

 זיא ןטעברא ןיהא ןייג .טחוש רעשטיטאלעד ןופ ןוז םעד ,ןאגאק (ןנח)
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 .טאהעג טינ ןעמ טָאה הרירב ןייק רעבַא ,קערש א ןוא ןייפ א ןעוועג

 א םיא ראפ ןצנאט ןוא ןַאטסיוא ךיז ןעינעה ןליופאב רע טַָאה לָאמנייא

 םייב ןענופעג ךיז טָאה סָאוו ,דאב ןיא ןייג טגעלפ רע ןעוו .עטעקאנ

 ךס א ןאראפ ןענייז סע יצ ,ןקוק וויטקאפש א טימ רע טגעלפ ,םיוצדֶאטעג

 .ָאטעג ןיא רעדניק

 טניווועג ןבָאה ,לושד"תוברת" רענעזעוועג רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא

 ,ירפ ץנאג ,גַאט ןייא .טנגעגמוא ןוא שטבול ןופ םיריוטקַאד עשידיי עלא

 -יוטקַאד יד זא ,ןעזרעד ןוא ןיינב ןיא ןיירא טנאדנעמַאק-סטרַא רעד זיא

 ןקורב םייח ןפורעגסיורא טָאה רע .סערדלַאק עטוג טימ וצ ךיז ןקעד םיר

 ,טרעלקרעד טַאה קורב םייח .סערדלַאק ייווצ םיא ןופ טרעדַאפעג ןוא

 .ןגרַאזאב טינ סאד םיא ןעק רע זא

 "טארנעדוי" ןיא ןעמוקעג טנאדנעמַאק רעד זיא גָאט ןרעדנא ןפיוא

 : ןקורב וצ ןֶאטעג גאז א ןוא

 ."קעדוצ א ןבעג ריד ךיא לעוו טצעי ,קורב םוק"

 טימ ןייג ןליופאב ןוא םערַא ןראפ ןעמייח ןַאטעג פעלש א טָאה רע

 א םענייא ףיוא ."עיצקעפסניא רעראטינאס" א ףיוא ,ָאטעג ןרעביא םיא

 ןא ןעוועג זיא ,בוטש סעשטיווַאדידעי ריאמ-םייח ןופ טייוו טינ ,ןטרָאג

 יד ןיא זיא טסווואב יוו .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךַאנ ,עפַאקַא

 ןייק טינ ךיוא ןוא גנוטייל-רעסאוו ןייק ןעוועג טינ רעזייה רעשטבול

 יד ףיוא ןשינעפרעדאב עכעלריטאנ יד ןַאט טזומעג ןעמ טַאה ,ןטעזַאלק

 -סטרַא רעד .קעווצ םעד ראפ קיסאפ ןעוועג זיא עּפָאקַא יד ןוא רענטרעג

 ייווצ יד ןפורסיורא ןליופאב ןוא טרַא סאד ןענופעג טַאה טנאדנעמַאק

 סעצעלאפזעב עקשימ) םולבנעזַאר עשטיא ,ןָאיאר םעד ןופ ןטנאיצילָאּפ

 ןעמוקעג ןענייז ייז זיב .(ןוז סילתפנ) ןייטשרעפלאה םהרבא ןוא (ןוז

 יד רעסיוא .ןדייב ייז ךיוא רעכאנ ןוא ןקורב םייח ןסָאשרעד רע טַאה

 זיא עכלעוו ,היוול רעד וצ טזַאלעגסיורא טינ םענייק ןעמ טָאה תוחפשמ

 ,סיורג ןעוועג זיא אטעג ןיא רעיורט רעד .גַאט ןבלעז םעניא ןעמוקעגרַאפ

 ןופ ןיורק יד ,רעצישאב רעקיצנייא רעזדנוא ,קורב םייח ןלאפעג זיא/ס

 ןציטש וצ טגַאזעגוצ ןבָאה ַאטעג ןיא םיריוטקַאד יד .ןדיי רעשטבול יד

 .טליפרעד גַָאזוצ רעייז ןבָאה ייז ןוא רעדניק יד טימ ןעינעג
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 עלא ןריפוצרעביא לעפאב א ןעמוקעגנַא זיא ,טיוט סמייח אנ ץרוק

 ןביילב ןפראד אטעג ןיא .שטיוועיבָארָאוו ןייק ןשטנעמ עקיאייפ-טעברא

 טרעדנוה ןופ עפורג רעדנא ןא .עקנארק ןוא רעדניק ,טייל עטלא יד רָאנ

 געט רַאּפ א ; קעדורגַאווַאנ ןייק טריפעגרעבירא ןעמ טַאה רענעמ עגנוי

 .רעדניק יד טימ ןעיורפ יד ןיהא ןעגנערב טביולרעד ייז ןעמ טָאה רעטעפש

 .קעדורגַָאווַאנ ןייק ןרַאוועג טריפעגרעבירא זיא החפשמ רעודנוא ךיוא

 ,אטעג רעשטבול ןיא ןבעל ןגעוו םיטרפ עקינייא ןבעגוצ ךַאנ ליוו'כ

 : ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןבילבעג ןענייז עכלעוו

 טַאטשיינ ןופ ןדיי יד טימ טצעזאב ןעוועג ןענייז םישרדמ-יתב יד

 טַאה םורא יוזא ,רעפרעד עקימורא יד ןוא שטיטאלעד ,(שטיוועינגענ)

 -רפס א ןעמונעג טַאה עטאט ןיימ .ןענוואד וצ טרעהעגפיוא טרַאד ןעמ

 זדנוא וצ ןעמוק ןגעלפ םינכש עקימורא יד ןוא בוטש ןיא זדנוא וצ הרות

 זדנוא ייב טָאה ,טשקאב בקעי יבר ,בר רעשטיטאלעד רעד ךיוא ;ןענוואד

 םולש 'ר ןענוואד ןעמוקעג זדנוא וצ זיא ,1941 ,הרות-תחמש .טנוואדעג

 .דומע םייב טנוואדעג טָאה ןוא הליפת-לעב רעטוג א ןעוועג זיא רע .ןאמיז

 ןוא שיט םורא טיירדעג ךיז ןעמ טַאה ,תופקה יד וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 ןוא ןענאטשעג ןענייז רעבייוו יד .טכאמעג ךעליירפ לסיבא ךיז טָאה'מ

 : רעבייוו יד וצ ןפורעגנַא ךיז טַָאה ןאמיז םולש .טנייוועג

 זעגנוזעג ןוא טנוואדעג ןרָאיאראפ בָאה ךיא !טינ טנייוו ,רעבייוו"

 רעדיוו גניז ךיא ןוא ןוואד ךיא .רַאי סקיטנייה טבעלרעד ןבָאה רימ ןוא

 ."רֶאיארעביא ךיוא ןענוואד וצ ןבעלרעד ןלעוו רימ ןוא

 זיא'מ ןעוו .קעז ןופ דאלקס א ןעוועג זיא קייטפא רעשטבול ןבענ

 םעד טנפעעג ןעמ טַאה ,סעוורַאב ןוא טעקאנ ןבילבעג יירעביוה רעד ךךַאנ

 ןבואר .רעדיילק טיינעג ןעמ טָאה ןופרעד .קעז יד טלייטעצ ןוא דאלקס

 ןייק .ךיש ענרעצליה ןטעבראסיוא טגעלפ (רעקעב רעד) שטיווַאשווַאמ

 ןענַאלאט טימ ןלֶאצ םיא ןעמ טגעלפ ,ןעוועג טינ זיא ןלַאצאב וצ טלעג

 ראפ גַאט א טיורב םארג 120 עצנאג ןעמוקאב ןגעלפ רימ .טיורב ףיוא

 .ךיש יד ףיוא ןראפש טפראדעג ךַאנ ןעמ טַאה םעד ןופ ,שטנעמ ןדעי
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 זיא יורפ ןייא ןייק ; םורפ רעייז ןרַאוועג ןענייז אטעג ןיא ןדיי יד

 ןעמ טגעלפ ךַאוו א לֶאמ ייווצ .פָאק ןפיוא לכיט א ןֶא ןעגנאגעג טינ

 ערענעלק יד .טסאפעג ןיוש ןבָאה רָאי ןעצ ןופ רעדניק וליפא ,ןטסאפ

 טימ שמוח ךיוא ערעסערג יד ןוא ןענוואד טנרעלעג ןעמ טַאה רעדניק

 ןבעגעג ןוא טסייג םעד ןטלאהעגנייא טָאה טָאג ןיא הנומא עפיט יד .ך"נת

 העושי ןייק למיה ןופ זיא רעדייל .ןתוינערופ עלא ןגַארטוצרעביא תוחוכ

 ןבילבעג טינ ןיוש זיא ןלאפעג זיא ררוצ רעד ןעוו ןוא .ןעמוקעג טינ

 ןפיוא טראוועג ןוא טפָאהעג ,טביולגעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ רענייק

 .גָאט ןקיזַאד

 .םילשוריב האושה ףתרמב ןורכזה תבצמ יי''ע



 שטיוועלעקנאי לארשי

 דלאוו ןיא הנשה-שאר

 ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,ָאטעג רעקדעראווַאנ ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא

 -כרוד זיא עכלעוו ,הטיחש רעטשרע רעד ןופ ןדיי ךעלטשער יד טניווועג

 .1941 ,רעבמעצעד ןיא ןרַאוועג טריפעג

 עקימורא יד ןופ ןדיי יד ןביירט ןעמונעג ןעמ טָאה ,1942 ,ילוי ןיא

 -עלטיה יד .ערעדנא ןוא לטעשז ,ץעינעוויא ,רימ ,שטילעראק :ךעלטעטש

 -סיוא ,עטרעטאמעגסיוא ךעלטשער יד טַא ןבירטעגפיונוצ ןבָאה ןטסיר

 ןיא ,סיפ ערעייז ףיוא ןטלאהעג םיוק ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עטרעגנוהעג

 ןופ רעניווונייא יד ראפ ןעוועג גנע ךיוא יוזא זיא סָאוו ,ָאטעג רעזדנוא

 ,ףעשדהַאפאטסעג ןופ לעפאב א ןרַאוועג ןבעגעגסיורא רעבַא זיא'ס .ָאטעג

 יד ןוא ,ןעגנוניווו טימ טגרַאזאב ןייז עלא ןזומ העש א ןופ ךשמב זא

 .ןרעוו ןסאשרעד ןלעוו סאג ןיא ןעניפעג ךיז ןלעוו עכלעוו

 ;ןלאפאב ןעמעלא זיא קערש א ,ָאטעג ןיא המוהמ א ןרָאוועג זיא'ס

 ןלייטנייא ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ָאטעג ןופ םיבשות יד ,םינמחר ינב ,ןדיי ןוא

 ןעמונעגניירא בוטש ןיא טַָאה ןעמ ןעמעוו ,רעדירב ענעמוקעג יד טימ

 ןעמעלא טַאה ןעמ זיב ,ןרעלעק ,ןרעייש ,רעמעדיוב יד ףיוא ןעמעוו ןוא

 עטעשויעצ ,ערוכיש עפורג א ןעמוקעג זיא טכאנראפ .טנדרַאעגנייא

 ןיא ץלא ןענופעג ןבָאה ייז זא ןוא עיצקעפסניא ןא ףיוא ןטסירעלטיה

 : "טארנעדוי" ןופ סעזערפ םוצ ןפורעגפַא ךיז ייז ןבָאה ,גנונעדרַא

 רעבַא ,ץאלפ ןייק אטינ זיא'ס ,גנע זיא'ס זא ,טגַאזעג טַָאה ריא --

 ןיא ,ןעדוי ,טינ טגרַאז רעבָא .טנדרַאעגנייא ןדיי ערעייא ריא טַאה ךַאד

 ןגרַאזאב וצ ךייא יוו ןסיוו ןיוש ,ָאפאטסעג יד ,רימ ןלעוו טפנוקוצ רעד

 .ןרַאפעגפַא ןענייז ייז ןוא .ןעגנוניווו רעמ טימ

 ,טגָאזעג ןבָאה ןטסירעלטיה יד סָאוו ,טסווורעד ךיז ןבָאה ןדיי יד ןעוו

 רעביא ןקלַאוו רערעווש א טגנעה סע זא ,ןענאטשראפ עלא ןיוש ןבָאה

 .סעכעלקערש ןעמוקרַאּפ טייצ רעטסטנעַאנ רעד ןיא טעוו סעפע ,ָאטעג רעד

 :ןעשעג עקאט זיא יוזא
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 רעד ןיא הטיחש עטייווצ יד ןעמוקעגרַאפ זיא רעטעפש ןכָאוו ייווצ

 סקעז ,ןרָאוועג טכארבעגמוא ןפוא ןשילאיטסעב א ףיוא ןענייז סע .ָאטעג

 יד טַאה ןעמ .ןעגנוקינייפ עכעלקערש ןיא ןדיי טרעדנוה ףניפ ,טנזיוט

 -עלטיה עטעשויעצ ןוא ןסאג יד ןיא ּפַארא םינפ ןטימ טגיילעגסיוא ןדיי

 ,ןעיורפ :ןדיי טימ ןקאפנָא ייז ,סָאטיוא-טסאל טימ ןרָאפוצ ןגעלפ ,ןטסיר

 ; ךעלעגייא ענעקַארשעצ טימ טקוקעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלרעדניק ןוא רענעמ

 ןבַאה סרעדרעמ עקיטשרוד-טולב יד רעבָא ,ןבעל טלַאוועג ןבָאה ייז

 .ןטינשראפ ןעמעלא

 .ןבילבעג ןבעל ןענייז סָאוו ,עכעלקילג יד ןשיווצ ןעוועג ןיב ךיא

 שטָאכ ,דלאוו ןיא ןפָאלטנא ןוא טריזינאגרַא ךיז רימ ןבָאה םעדכַאנ ץרוק

 ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ רעבַא ,ָאטעג ןיא ןדיי לֶאצ א ןבילבעג ךַאנ זיא'ס

 .ןטכעשסיוא ןעמעלא ןלעוו רעדרעמ יד זא

 ןעוועג זיא'ס .ןדיי עפורג עניילק א ןעוועג רימ ןענייז דלאוו ןיא

 ,דיי רערעטלע ןא ןענופעג ךיז טַאה זדנוא ןשיווצ .הנשה-שאר ראפ

 :ןפורעגפַא ךיז רע טָאה .קָאטסילאיב ןופ ,ןיטקיט רעטלא י'ר

 ןוא טייצרַאי הנשה-שאר גַאט ןטייווצ םעד בָאה ךיא ,רעדניק --

 ,הנשה-שאר זיא'ס ,טייצרַאי ןייק טלעפראפ טינ לֶאמנייק ךַאנ בָאה ךיא

 רימ ןלעוו ,ןרעלטיה סיעכהל וצ ,ןכ לע ,ןדיי ןענייז ןוא ךַאד ןבעל רימ

 .הנשה-שאר ןקיטנייה ןענוואד ןוא ןינמ א ןכאמ

 ? םירודיס ןוא םירוזחמ ןעמ טמענ ווו רעבַא ,ןעוועג םיכסמ ןבָאה עלא

 ןוא אטעג ןיא ןייג וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ,םענייא ךַאנ טימ ,ךיא בָאה

 ,ירפרעדניא ןוא טָאטש ןיא קעווא רימ ןענייז טכאנייב .םירוזחמ ןעגנערב

 רעד רעסיוא רעסאוו ןעגנערב ןעגנאגעג ןענייז אטעג ןופ ןשטנעמ יד ןעוו

 רימ ןענייז םורא-יוזא ןוא ייז ןשיווצ טשימעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ,ָאטעג

 קידנעמענטימ ןוא םירוזחמ טפאשעגנייא ךיז ןבָאה רימ .ָאטעג ןיא ןיירא

 ןופ טעבנגעגסיורא ךיז טכאנייב רימ ןבָאה ,ןדיי עפורג א ךַאנ ךיז טימ

 -רעביא ןוא דלאוו ןיא ןעמוקעגנַא רימ ןענייז ךיילג וצ גַאט ןטימ ; אטעג

 .םירוזחמ יד ןרעטלא 'ר ןבעגעג

 גָאט ןטשרע םעד ,ןענוואד םיוב א ייב טלעטשעג ךיז טַאה רעטלא 'ר
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 רעייז רע טָאה ,"ףקות-תנתנו" םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ;הנשה-שאר

 ןעירשעגסיוא רע טָאה ,"אמצב ,בערב ,ברחב ימ" םייב ,טנייוועג קראטש

 סרעלטיה ןיא ןלאפעגניירא ןענייז סָאוו ,ןדיי רימ זא ,תוחוכ ענייז טימ טינ

 רע ןוא ,קלַאפ ןשידיי ןראפ תונברק עטצעל יד ןייז ןיוש ןלָאז ,טנעה

 .טרעטנימרעד םיוק םיא ןבָאה רימ .טשלחעג ןוא ןלאפעגקעווא זיא

 ףיוא ןשטייד יד ןופ לאפרעביא ןא ןעוועג זיא רעטעפש טייצ א

 .ןעמוקעגמוא זיא רעטלא 'ר ןכלעוו תעב ,רעגאל רעזדנוא

 .ךיילג ןטייל טימ שטנעמ א ךיא ןיב טנייה

 .ןגַאלקאב וצ סָאוו טינ ךיז באה ןוא רעגריב רענאקירעמא ןא ןיב ךיא

 ךיז טליוו'ס ןוא דלאוו ןיא הנשה-שאר םענעי ךיא ליפ טנייה ךֶַאנ רעבַא

 : ןעיירשסיוא רימ

 ."1 קלמע תא רוכז" ,ןדיי רעדירב -

 .'ציטלדו 'צבול ישודקל ה'יכה ןורכזה סויב

100 



 שטיווֶאבייל םולש

 ןראי ערעטלע יד ףיוא רענאזיטראפ א

 ןופ ךורבסיוא ןכַאנ געט רַאּפ א

 ןיא ,המחלמ רעשטייד-שיטעווַאס רעד

 ןעמוקעג לטעטש ןיא ןענייז ,1941 ,ינוי

 -נעמאזוצ ןבָאה ייז .ןשטייד עכעלטע

 טביולרעד ןוא םייוג עקיטרָא יד ןפורעג

 -ראפ .ןגעמראפ ןשידיי םעד ןריבאר וצ

 ןייק ןעמ טַאה םייוג יד זא ,ךיז טייטש

 יירד ןבָאה ייז ;ןטעב טפראדעג טינ ךס

 טָאהס סָאוו ,טביורעג רעהפיוא ןַא געט

 זדנוא ייז ןבָאה ייברעד .טזַאלעג רַאנ ךיז

 יוויס זא ,הרושב עטוג יד טגַָאזעגנַא

 ןטַארסיוא בורקב ןדיי יד ןעמ טעוו

 -סיוא ךיז ןבָאה סרעדנוזאב .ןביילב טינ רכז ןייק זדנוא ןופ טעוו'ס ןוא

 ידאקרא ,סעקשעלא אשַאילא ,סטוג ןוא בָאה רעזדנוא ןביור םייב טנכייצעג

 .קינרַאמָאק אמָאיס ןוא "קיוועשלַאב" רעד -

 -עגנייא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק עקינייא ןענופעג ךיז ןבָאה ךַאד

 ןרעוו טנָאמרעד אד ןלָאז .ןריבאר טזַאלעג טינ ןוא זדנוא ראפ טלעטש

 טניווועג ןבָאה עכלעוו ,סיקסווַאראמַאק יד ןוא ,רעכייה רעד -- ,עקנאוו

 ןעוועג ןענייז ןשטנעמ עכעלרע עקיזֶאד יד .שטיטאלעד ייב רָאטוכ א ףיוא

 געט ענעי ןיא ךיז טָאה סָאוו ,ךשוח םעניא לארטש-טכיל רעקיצנייא רעד

 | .טלעוו רעד ףיוא טזַאלעגפַארא

 רוטנאדנעמַאק רעייז לטעטש ןיא טלעטשעגפיוא ןבָאה ןשטייד יד

 ןבָאה ייז ."טארנעדוי" א טרינימָאנ ייז ןבָאה קיטייצכיילג .ייצילֶאּפ יד ןוא

 ןפיוא ןענופעג ךיז טַאה סָאוו ,ָאטעג ןיא ןדיי עלא ןבירטעגניירא ךיוא

 לכה-ךס ,ףיוהלוש ןוא קראמ-דרעפ םענעזעוועג םענופ חטש םעניילק

 .רעזייה קיסיירד א
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 טלייטעגוצ ןוא אטעג ןיא זייפש ןריפניירא וצ ןטַאבראפ ךיוא ןבָאה ייז

 יד ןביוהעגנַא ךיז טַָאה'ס .ןשטנעמ א ראפ גַאט א טיורב םארג 120 רָאנ

 .ףוס םענופ בייהנַא רעד ןוא ןדייל ערעזדנוא ןופ הפוקת עכעלקערש

 ןוא ןדיי רעשטבול 150 ןעמונעגוצ ןעמ טַאה גַאט א םענייא ןיא

 -עטש ןיילק א ,ץערַאווד ןיא טעברא רענשזרַאטאק ףיוא ייז טקישעגקעווא

 ןיוש זיא ייז ןופ רענייא ןייק .עינלעיָאווַאנ ןופ רעטעמַאליק 6 ,עלעט

 .ןעמוקעג טינ קירוצ

 ןיא ןטעברא ענעדיישראפ ייב טקיטפעשאב ןעמעלא זדנוא טָאה ןעמ

 .טנגעג רעקימורא רעד

 טָאה ,עטאד עיונעג יד טינ ךיא קנעדעג רעדייל ,גָאט א םענייא ןיא

 ןיא ןעברעשטש ייב רעייש א ןיא ןדיי טרעדנוה ראפ א טראפשראפ ןעמ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד .ןדנוצעגרעטנוא םיא ןוא שטיוועיבָארַאוו

 .ןפיולטנא םייב ןרָאוועג ןסַאשרעד ןענייז ,ןעמאלפ יד ןופ טעוועטארעג

 םעד ןיא .ןדיי טרעדנוה עכעלטע ןסַאשרעד ןעמ טָאה עווָאניִאוו ןיא ךיוא

 רע ;יורפ רעטריזילאראפ ןייז טימ ,רעקייטפא רעד ,יקציווָאקיזייא ךיוא

 .בורג ןזיב לטעטש ןופ טנעה יד ףיוא ןגַארטעג יז טַאה

 ןוא שטבול ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענייז ,ב"שת ,בָא שדוח ןיא געט 4

 זעמוקעגמוא ןענייז סע עכלעוו תעב ,תוטיחש עטצעל יד קָאדעראווַאנ

 .טעוועטארעג ךיז ןבָאה םידיחי רָאנ ןוא ןדיי עלא

 ןענוואד רעמיצ ןיא רימ ייב ןעמ טגעלפ אטעג רעשטבול ןיא קידנעייז

 ןעוועג ןענייז םיללפתמ יד ןשיווצ .הרות ןענרעל ךיוא ןוא םיתבש יד ןיא

 .יקסווַאנָארא קחצי 'ר ןוא טשקאב בקעי 'ר

 טרעדַאפעג ןוא '"טארנעדוי" ןיא ןעמוקעג ןשטייד יד ןענייז לֶאמנייא

 .רעדלעוו עקימורא יד ןיא דגאי ףיוא ןרָאפ וצ ,ןגַאוו א טימ דרעפ א

 .ןשטייד יד טימ ןרַאפ ןסייהעג ןוא ןפור טקישעג ךימ טַאה קורב םייח

 ייז בָאהכ ןוא טסירק א ראפ ןעמונעגנַא ןשטייד יד ךימ ןבַאה ,הליחתכל

 דיי א ןיב'/כ זא ,טסווורעד רעבַא ךיז ןבָאה ייז ןעוו .עדוב ןייק טכארבעג

 "טופאק טצעי טסייג וד ,עדויסייש" :רימ וצ ןַאטעג גַאז א ייז ןבָאה

 ןעזרעד סאד טאה ,לזמ ןסיורג ןיימ וצ .ןסיש םוצ סקיב יד ןבייהעגפיוא ןוא
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 ךימ ןלָאז ייז זא ,ןטעב ךיז ןביוהעגנַא טַאה רע ןוא רעיופ רעטנאקאב א

 טוג ןעוועג ,טנעמַאמ םענעי ןיא ,ןענייז ייז לייוו .ןבעל סאד ןעקנעש

 רע" ,טגָאז רענייא יוו ,טנאה ןטימ ןַאטעג ךאמ א ייז ןבָאה ,טמיטשעג

 ךיא ןיב םורא-יוזא ."ןפיולטנא טינ יווייס טנעה ערעזדנוא ןופ טעוו

 ןריפ לֶאזיכ זא ,ןליופאב ךיוא ןבָאה ייז .טיוט ןופ ןרַאוועג לוצינ טלַאמעד

 .ץערַאווד ןיא ןשטנעמ יד ראפ טיורב

 תידוהי ,רעטכַאט סעשטיא-דוד ןענופעג ךיז טַאה ץערַאווד ןיא

 וצ ןעמוק ןוא טרַאד ןופ ןפיולטנא וצ ןעגנולעג ריא זיא'ס .שטיווֶאבייל

 ןגַארטעגוצ סאד טַאה רעצימע .שטיוועיבָאראוו ייב רעגאל ןיא ןעמאמ ריא

 ,רעטומ ריא טימ ןעמאזוצ ,ןסַאשרעד ןוא טפאכעג ריא ייז ןבָאה ,ןשטייד יד

 .ד"יה ,שטיוואבייל האל

 ןפיולטנא ןופ ערעדנא יד ןקערשוצנַא ןסַאלשאב ךיוא רעבַא ןבָאה ייז

 ,םעדייא ןייז טימ ,ןעלווייפדעבייל ןסַאשרעד ךיוא "אטח" ןבלעז ןראפ ןוא

 עטשרע יד ןעוועג סָאד ןענייז ייז .ןעינורג ןוא ןעקשאכ ,ןקאבאק רעטלא

 ןדיי רעשטבול יד טַאה ןעמ ןעוו .שטיוועיבָארָאוו ןיא תונברק עשידיי

 ,עגייפדעלייב ,רעטומפיטש עטלא ןיימ זיא ,שטיוועיבָארָאוו ןייק ןבירטעג

 .געוו ןטימ ןפיוא ןסַאשרעד יז ןעמ טַאה ,געוו ןיא ןענאטשעגפַא

 ףרָאד ןיא ָאטעג ןופ ןפָאלטנא םירוחב ריפ ןענייז הטיחש רעד תעב

 ןענייז ייז .ןדיי ךַאנ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ווו ,קַאדעראווַאנ ייב ןעיסאב

 זיא רעיופ רעד .רעמע ןא ןעייל ןטעבעג ןוא רעיופ א וצ ןעמוקעגניירא

 -קעווא ייז ןבָאה ןשטייד יד .ןבעגעגסיוא ייז ןוא ייצילֶאּפ רעד ןיא קעווא

 םוצ זיב ןגַאלשעג ייז ןעמ טַאה טרַאד ןוא ייצילאּפ רעד ןיא טריפעג

 .טיוט

 רימ ןענייז ,קָאדעראווַאג ןיא טאהעג הנותח טַאה ,החמש זוז ןיימ
 .ָאטעג רעקדעראווַאנ ןיא ,םיא וצ רעבירא הטיחש רעטצעל רעד ראפ
 ,רעטכעט ייווצ ןוא זוז ןטימ יורפ ןיימ ןעמוקעגמוא ןענייז ,עקאט ,טרַאד
 .דיייה

 ןדעי ןייג ,ןדיי 12 ןופ עפורג א ,רימ ןגעלפ אטעג רעקדעראווַאנ ןופ

 ןעגנולעג עפורג רעד ןופ םענייא זיא לָאמנייא .ןעיסאב ןיא ןטעברא גַאט
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 טלעטשעגפַא זדנוא ןבָאה געוו ןפיוא .רעיופ א ייב לעמ לסיב א ןפיוק וצ

 ןבירשראפ ,לעמ סאד ןעמונעגוצ ןבָאה ייז .טרידיווער ןוא ןשטייד יד

 ַאטעג ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא גַאט ןרעדנא ןפיוא .קעווא ןוא ןעמענ יד

 עשלאפ ןבעגעגנַא טאהעג רעבַא ןבָאה רימ .ןסישרעד םוצ ןכוז זדנוא

 .טעוועטארעג זדנוא טָאה סַאד ןוא ןעמענ

 ןוא קינרַאמַאק איִלַאק ןעמוקעגניירא ןענייז ןירעפלאה םוקילא וצ

 ןבָאה טרַאד .רוטנאדנעמַאק רעד ןיא ןעמונעגטימ םיא ןוא ןודעב קירטעפ

 -סיוא טַָאה רע ןעוו .ןענילאטס ןופ דליב סָאד ןשוק וצ ןליופאב םיא ייז

 רעשיטסידאס רעדליוו א טימ ןגַאלשעג םיא ייז ןבָאה ,לעפאב רעייז טריפעג

 רע ןוא ,טנוה א יוו ןליב לֶאז רע זא ,ןליופאב ייז ןבָאה רעכאנ .האנה

 זיא רע זיב ,גנאל יוזא ןגַאלשעג םיא ןבַאה ייז .ןגלַאפ טזומעג ייז טָאה

 ןפרַאוועגניירא םיא ייז ןבָאה בצמ אזא ןיא .ןייזטסווואב ןֶא ןגיל ןבילבעג

 ןוא רעכעלייל עסאנ ןיא טלקיוועג םיא ןבָאה רימ .ָאטעג ןיא קירוצ

 ןבירטעג םיא ןעמ טַאה געט יירד ךַאנ .ןדנווו עקידנארב ענייז טליקעג

 .סיפ ענייז ףיוא ןייטש טנעקעג טינ ךֶאנ טַאה רע שטַאכ ,טעברא רעד וצ

 המחלמ רעד ךַאנ זיא ןודעב קירטעפ זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא בגא

 .דנאלסור ןיא ןרָאוועג טפשמעג ןוא טפאכעג

 טרירטנעצנַאק ןשטייד יד ןבָאה ,קַאדעראווַאנ ןיא הטיחש רעד ךַאנ

 -נעמאזוצ ךיז בָאה ךיא .עקיסערעפ ףיוא אטעג ןיא ןדיי ענעבילבעג יד

 וצ טינ ךַאנ זיא'ס ןמז-לכ ,ןפיולטנא ןגעוו ןדיי עפורג א טימ טדערעג

 .טעפש

 רימ זא ,טיולפ ןופ רעטערב עכעלטע ןסירעגפַא גַאטייב בָאה ךיא

 זא ,ןייטש ייז טזָאלעג ןוא ,שיורעג ןייק ןכאמ ןפראד טינ טכאנייב ןלָאז

 ,ןרעדנא ןכָאנ רענייא ,רימ ןענייז טנווָא ןיא טעפש .ןענעקרעד טינ לֶאז ןעמ

 געוו ןפיוא .ןפיול טזַאלעג ךיז ןוא גנונעפע רעטיירגעגוצ רעד ךרוד סיורא

 .ןשטייד יד טרימראלא ףכית טָאה רעכלעוו ,יוג א טנגעגאב זדנוא טַאה

 ןלאפעג ןענייז רימ .יירעסיש א טנפעעג זדנוא ףיוא ןעמ טָאה עקאט דלאב

 ןעוו .טייצ ערעגנעל א ךעלגעוואבמוא ןגיל ןבילבעג ןוא דרע רעד וצ

 ןעמוקעגנָא ,ןפיול טזַאלעג רעטייוו ךיז רימ  ןבָאה ןרָאוועג ליטש זיא'ס

 .רעפרעד ענעדיישראפ ןיא קעווא טרָאד ןופ ןוא ןראשַאק יד וצ זיב
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 ןופ טייוו טינ ,עווַאקסערעוו זיב ןעגנאגרעד זיא עפורג רעודנוא

 .דלעפ א ףיוא ןטלאהאב גַאט ןרעביא ךיז רימ ןבָאה טרַָאד .שטיטאלעד

 םירעיופ יד זא ,ןענאטשראפ ןבָאה רימ ןוא טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא'ס ןעוו

 -רעבירא הנווכ רעד טימ ,שטיטאלעד ןייק קעווא רימ ןענייז ,ןיוש ןפַאלש

 .דלאוו ןקידנבענרעד ןיא ןרַאטוכ יד וצ ןייגרעד ןוא ןאמעינ םעד ןייגוצ

 רעשטיטאלעד ןפיוא ,טירט עטשרע יד טלעטשעג ןבַאה רימ רַאנ יוו

 ןשטייד א ןופ יירשעג א קירב ןטימ ןופ טרעהרעד רימ ןבָאה ,קירב

 ןעוועג טכאנ יד זיא קילג םוצ ."!ןביילב ןייטש !טלאה"  :ןאמכאוו

 דֶאנ ,קירב ןופ ןדניוושראפ וצ ןזיוואב ןבָאה רימ ןוא ערעטצניפ א רעייז

 זיא טרָא ןא ףיוא ןביילב וצ .טקרעמאב זדנוא טָאה שטייד רעד רעדייא

 רשפא ,ךייט גערב ןטימ ןייג טזַאלעג ךיז רימ ןבָאה ,ךעלרעפעג ןעוועג

 .ןאמעינ םעד ןייגרעבירא וצ טייהנגעלעג זיא'ס עכלעוו א ןכאמ ךיז טעוו

 ךיז ןלַאז רימ זא ,למיה ןופ טגרַאזעג זדנוא ראפ טלָאוו ןעמ יוו ןוא

 טיירגעגוצ יוו שממ ,עקדַאל א גערב םייב ןענופעג רימ ןבָאה ,ןעוועטאר

 ןטכער ןפיוא טריפעגרעבירא ןעמעלא ךיא בָאה זייווקיצנייא .זדנוא ראפ

 םוצ ןעגנאגרעד רימ ןענייז טכאנ עבלעז יד ךַאנ ןוא ןאמעינ ןופ גערב

 .דלאוו

 טקייוועגכרוד טַָאה סַָאוו ,ןגער רעקיאיינש רעטלאק א פֶארא זיא'ס

 טרעטאמעגסיוא ,קירעגנוה ןעוועג ןענייז רימ .בייל ןזיב רעדיילק ערעודנוא

 ןבָאה רימ .טלעק ןופ טרעטיצעג ןבָאה סרעפרעק עסאנ יד ןוא ןייג ןופ

 קערש ןַא טינ .רעגנוה םעד ןליטש םוצ סעפע ןגירק רעכיג סָאוו ,טזומעג

 .זייפש לסיבא ןטעב ןוא ןעקטַאבראפ וצ ןייגניירא ןסַאלשאב ךיא בָאה

 טימ טיורב קיטש א ןבעגעג ,ךעלשטנעמ ץנאג ןעמונעגפיוא ךימ טַאה רע

 .ץראה סאד טפאכעגפַא טימרעד ןבָאה רימ ןוא ךלימ

 .רָאטוכ ןפיוא ןיקסווַאראמַאק וצ קעווא רימ ןענייז ןעקטַאבראפ ןופ

 ,ןעקנירט ןוא ןסע וצ ןבעגעג ,טוג רעייז ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה רע

 סֶאוו .טנעקעג טינ רע טָאה ןשטנעמ ףלעווצ ךיז ייב ןטלאהאבסיוא רעבַא

 טָאה לייוורעד .דלאוו ןיא קירוצ רימ ןעייג ...? רעטייוו ןעמ טוט עשז
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 -יטראפ ראפ ןעמונעגנַא זדנוא טַאה רעכלעוו ,רעיופ א טקרעמאב זדנוא

 ןלאפאב ןענייז רענאזיטראפ זא ,ןדלַאמעג ןוא קעווא רע זיא רענאז

 טנקירטעגסיוא טַאה עכלעוו ,ןוז יד סיורא זיא קילג םוצ .ןיקסווַאראמַאק

 .ןרופש ערעזדנוא טשיווראפ ןוא זַארג םעד

 ןלעטשוצפיוא העדב טאהעג ןוא טסישטולק וצ טזַאלעג ךיז ןבָאה רימ

 ןופ ןרופש עשירפ ןענופעג טרַאד ןבָאה רימ רעבַא ,עקנאילמעז א טרָאד

 ךיז ןבָאה רימ ווו ,אקרַאה-ַאנסארק ןייק קעווא רימ ןענייז ,רעקעהדלאוו

 ןענייז ,עקינייז סאד טרעדַאפעג רעבַא טָאה ןגַאמ רעד .ןעורפַא טצעזעגוצ

 ךאנ םיא ייב ןטעבעג ןוא ןעקטַאבראפ וצ קירוצ קעווא ןשטנעמ עכעלטע

 טימ לפַאטראק דופ יירד א ,לעמ עברַאט א ןבעגעג זדנוא טָאה רע .זייפש

 ןייג טזַאלעג ךיז רימ ןבָאה ןגעמראפ םעד טימ ןוא ןכַאק םוצ רעמע ןא

 .ןשטנעמ ערעזדנוא וצ

 ףיוא ןלייטעצ ךיז ןסאלשאב רימ ןבָאה ,טעז רעד וצ ןסעגעגפַא

 םעד ןיא ,ןשטנעמ ןביז ןופ עפורג א ןבילבעג זיא רימ טימ .סעפורג ייווצ

 סעפורג ערענעלק ייווצ זא ,טנכערעגסיוא ןבָאה רימ .רעדניק עניימ ךיוא

 יד ןיא ןפראוו טינ יוזא ךיז ןלעוו ןוא ןבעג הצע ןא רעטכייל ךיז ןלעוו

 .םירעיופ יד ןופ ןגיוא

 -רעד ךיז רימ ןבַאה ,דלאוו ןרעביא ןרעדנאוו געט ןעצ א ךַאנ

 ןטנאקאב א ןפַארטעג קילעפוצ ךיא באה טרַאד .טשקאב וצ טרעטנעענ

 עכלעוו ,ןיהרפש ראפ טיורב לקיטש א ןגַארקעג בָאא'כ ןכלעוו ייב ,יוג

 רעד .ןייג וצ תוחוכ ןייק רעמ טאהעג טינ ןוא ךאווש רעייז ןרַאוועג זיא

 רעד ןיא םירעיופ ערעדנא וצ ןעמוק ןפלַאהעג זדנוא טַאה יוג רעבלעז

 ערעדנא ןוא טיורב ןגַארקעג ןבָאה רימ עכלעוו ייב ,ענשאטַאּפ ןופ טנגעג

 עכלעוו ראפ ,ןליוק 85 טימ סקיב א טכארבעג ךיוא זדנוא טָאה רע .ןזייפש

 .ןליוז ענרעדעל רַאּפ א ןבעגעג םיא באה'כ

 טיורב טכארבעג יוג רעבלעזו רעד זדנוא טַאה גַאט ןרעדנא ןפיוא

 ליוו רשפא ,טכאדראפ א ןפורעגסיורא זדנוא ייב טַאה סַאד .רעטופ טימ

 ןוא קראמ 0 טלָאצעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד וצ ןבעגסיורא זדנוא רע

 ןביוהעגנַא ןבַאה רימ ? דיי םענעבעגעגסיורא ןדעי ראפ רעקוצ ַאליק א

 זדנוא טֶאה רע רעבַא ,שטנעמ ןטוג ןקיזַאד םענופ ןטלאהאבסיוא ךיז
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 .רעטרעוו עטוג טימ טקיטומרעד ןוא זייפש טכארבעג ,ןענופעג קידנעטש

 טרַאד ךיז ןוא עקנאילמעז א דלאוו ןיא טיובעגסיוא ןבָאה רימ

 זייווכעלסיב ןוא לפָאטראק טימ בורג א ןענופעג רימ ןבָאה ךיוא .טצעזאב

 עקימורא יד ןכוזאב געלפ ךיא .עקנאילמעז ןיא ךיז וצ ייז ןגַארטעגרעבירא

 יד ןפלֶאהעגוצ אד טַאה קיצניוו טינ .טיורב ייז ייב ןגירק ןוא םירעיופ

 עסעוורַאב טימ םורא ייג ךיא זא ,ןעזעג טָאה רעיופ רעטנאקאב א .סקיב

 רע טָאה ,ךעלרינש טימ ןדנובראפ זןוא ייה טימ רֶאנ טלקיוועגמורא ,סיפ

 טושפ בָאה'כ ןוא סעטאמש ענעטנווייל טימ סעשטפאל ראפ א ןבעגעג רימ

 .טבעלעגפיוא

 ףניפ ןעמוקעג יועיופ ןטוג םוצ ןענייז הנשה-שאר ראפ געט רַאּפ א

 ןיא סיוא ךיז ןטלאהאב רימ זא ,טלייצרעד ליז טָאה רע .עיוויא ןופ ןדיי

 א םענייא ןיא ןוא זדנוא ןכוז טזַאלעגסיורא ךיז ייז ןבָאה ,הביבס רעד

 ןופ החמש ןוא גנושאררעביא יד .ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה ןגרַאמירפ

 .ןביירשאב םוצ רעווש ,סיורג רעייז ןעוועג זיא ,ןדיי עקידעבעל ןפערט

 וצ ןעוועג עקנאילמעז יד זיא ,ןשטנעמ עפורג רערעסערג א ראפ

 עלא ןלֶאז רימ זא ,יוזא יז ןרעסערגראפ וצ ןסָאלשאב רימ ןבָאה ,ןיילק

 .ןעמאזוצ ןייז ןענעק

 ןפָארטעגנַא גָאט א םענייא ןיא רימ ןבָאה ענשאטַאפ וצ געוו ןפיוא

 -וצ זדנוא ייב ייז ןבַאה עטשרע סאד .ןשטנעמ עטנפַאוואב ךס א ףיוא

 טָאה .ןענייז רימ רעוו ןשרַאפסיוא ןעמונעג רעכאנ ןוא סקיב יד ןעמונעג

 -יטראפ -- ריא סאוו עבלעז יד ןענייז רימ" :טרעפטנעעג לארשי ייז

 ,ןקיטעטשאב לֶאז סִאוו ,גנוזַאל א -- לַאראּפ א זודנוא ןופ ייז ןטעב ."רענאז

 םוצ טכארבעג זדנוא טַאה ןעמ ,ללכה .רענאויטראפ עתמא ןענייז רימ זא

 טלעפאב ףוס םוצ .גנושרַאפסיוא יד טיינאב ךיז טַאה אד ןוא רידנאמַאק

 רימ לייוו ,ןסיש ןריפסיורא ןעמעלא זדנוא לֶאז ןעמ זא ,רידנאמַאק רעד

 זיא'ס זא .תונמחר ןייק ַאטינ זיא עכלעזא ראפ ןוא רעביור עטושפ ןענייז

 ןיא וליפא ,ףליה יד קידנעטש טמוק ןבעל ןביילב וצ טרעשאב רעבַא

 םענופ זיוה ןיא ןענאטשעגנייא טקנופ זיא רידנאמַאק רעד .טנעמַאמ ןטצעל

 םעד טרעהרעד .סקיב יד ןעמוקאב ןבָאה רימ ןכלעוו ייב ,רעיופ ןטוג

 : ןפורעגפַא ךיז רעיופ רעד טַאה לעפאב
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 סטכעלש ןייק םענייק ןבָאה ןוא רעביור ןייק ןייק טינ ןענייז ייז"

 ןעק ךיא .טינ ייז ןעמענ ןיילא ןוא זייפש רָאנ ןטעב ייז .ןאטעג טינ

 ,טרעוו ןענייז ןוא ןשטנעמ עקידנעטשנַא רעייז ןענייז ייז זא ,ןריטנאראג

 ."ןפלעה ייז לֶאז ןעמ זא

 דלאב רידנאמַאק רעד טַאה ,טגַאז רעיופ רעד סאוו ,טרעהעגסיוא

 עידומ ןוא סקיב יד טרעקעגמוא זדנוא טַאה רע ;לעפאב ןייז טרעדנעעג

 ןלעוו ,רענאזיטראפ עפורג סיקסלעב ןייגכרוד אד טעוו בורקב זא ,ןעוועג

 ךיז ןוא טראוועג טינ גנאל ןבָאה רימ .ייז וצ ןסילשנַא ךיז ןענעק רימ

 .עקנאילמעז רעזדנוא ןיא טרעקעגמוא רעכיג סָאוו

 ןעניז טשקאב ןופ דימשדלַאג לדנעמ ןוא ,סיכדרמ-ךורב ,לרעב

 ייז ןבָאה געוו ןפיוא .עיוויא ןופ טייוו טינ ,שטיוועינזעל ןייק קעווא

 ייִז ןבָאה .ןענעגרתרעד טלָאוועג ייז ןבָאה עכלעוו ,רענאזיטראפ ןפארטעג

 ןטימ ןעלרעב ןעמונעג ןבָאה ייז .ןבעל ןראפ ןטעב ןוא ןענייוו וצ ןביוהעגנַא

 ןוא טזַאלעג יירפ םיא ייז ןבָאה רעכאנ .טיורב ןעלמאז קעווא ןוא סקיב

 .סקיב יד ךיז ראפ ןעמונעגוצ

 -עגנַא ןענייז ענשאטַאּפ ןייק זא ,טסווורעד ךיז רימ ןבָאה לייוורעד

 ערעייז טימ ,דאירטַא רעקסנילאטס ןופ ןפורג-רענאזיטראפ ךס א ןעמוק

 ןגעוו טלייצרעד ןוא ןיהא קעווא זדנוא ןופ עקינייא ןענייז .ןרידנאמַאק

 טָאה דאירטָא ןופ רידנאמָאק רעד .ןעמונעגוצ טַאה ןעמ סָאוו ,סקיב רעד

 רימ לייוו ,ןסע ןבעג זדנוא לֶאז ןץמ זא ,לעפאב ןכעלטפירש א ןבעגעג

 ןלָאז רימ זא ,טרעדַאפעג רעבַא טַאה רע .רענאזיטראפ ענייז וצ ןרעהעג

 ןבָאה רימ .סקיב ןייק טינ רימ ןבָאה יווייס לייוו ,ןליוק יד ךיוא ןבעגפַא

 רעד .ןגַארטעגּפַא ךיז רעכיג סָאוו ןוא קידנרעה טינ טכאמעג רעבַא ךיז

 קספ-םייקמ טוג ןוא ןפאכ זדנוא לֶאז ןעמ זא ,ןליופאב טַאה רידנאמַאק

 קאה א טימ סיורא רע זיא ,טרעהעגוצ סָאד טָאה רעיופ רעטנאקאב א ,ןייז

 טלייצרעד ןוא טגַָאיעגנַא זדנוא טָאה ,ץלָאה ןקאהוצנַא טשרמולכ ,דלאוו ןיא

 קעווא ןוא ןליוק עלא ןעמונעגפיונוצ ךיא בָאה .לעפאב סרידנאמַאק ןגעוו

 ,רופ א ןפַארטעג ךיא בָאה געוו ןפיוא .רידנאמַאק םעד ייז ןבעגרעביא

 ,םיא ךיא רעפטנע "? אקשטאב ,וטסייג ןיהווו" :רעיופ רעד ךימ טנערפ

 -פיורא רע טסייה ;ןייא ןעייטש רענאזיטראפ יד ווו ,ףרָאד ןיא ייג'כ זא
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 ,טכארטעג טינ ךס ןייק .ןיהא טרַאפ רע ךיוא לייוו ,ןגַאוו ןפיוא ןכירק

 בָאה'כ .סקיב רעודנוא םיא ףיוא עזרעד'כ ןוא ןגַאוו ןפיוא ףיורא ךיא ןיב

 טרַאד .ןיירא ףרַאד ןיא ןעמוקעגנַא ןענייז רימ זיב ,טגַאזעג טינרָאג רעבַא

 סקיב יד ןרעקמוא זדנוא לֶאז ןעמ זא ,רידנאמַאק םייב טלעופעג ךיא באה

 .ןליוק יד ןטלאה וצ טביולרעד ךיוא טַאה ןעמ זא ,ךעלדנעטשראפ ןוא

 לייוו ,ןסע ןייק ןכוז ןייג טינ ןרָאט רימ זא ,טגָאזעגנָא רעבַא טַאה ןעמ

 .זייפש טימ ןגרַאזאב רעטעפש געט יירד טימ זדנוא ןלעוו ייז

 לארשי זיא ,זייפש טלעפעגסיוא ודנוא טָאהס זא ,לאפ א רעכאנ ןעוועג

 .רעיופ א םענייא ייב טיורב חוכ טימ ןעמונעג ןוא קעווא יקסמי

 ןעמ .רענאזיטראפ יד ןופ באטש ןיא ןבעגעגרעביא סאד טקה רעיופ רעד

 רעיופ םעד ןליופאב רע טָאה ,רידנאמַאק םוצ טכארבעג ןעמעלא זדנוא טאה

 ןייק םיא טימ ךיז ןעמ טעוו ,ןֶאטעג סאד טַאה'ס זדנוא ןופ רעוו ,ןגַאז וצ

 םייב זא ,סיוא טזייוו .פָאק ןיא ליוק א ןזַאלניירא ןוא ןליפש טינ ךס

 ךיז רע טָאה רשפא רעדַא ,ןסיוועג סֶאד טקעוורעד ךיז טאה רעיופ

 טוג זדנוא ןופ םענייא רעדעי רע טַאה ,תמקנ רעודנוא ראפ ןקַארשרעד

 ןוא -- טנעקעג רעקינייוודרעמ ןעמעלא טַאה רע שטאכ -- טקוקעגנַא

 טיג םיא טעז רע ןוא רערעדנא ןא ןעוועג זיא סָאד זא ,ןפורעגנָא ךויז

 ןבעגעגטימ וליפא ןוא ,טיירפאב זדנוא ןעמ טַאה הרירב-תילב .זדנוא ןשיווצ

 .חוכ טימ ןעמענ ןפראד טינ ןלֶאז רימ זא ,שיילפ ןוא טיורב

 רימ ןבָאה ךיוא .םירעיופ יד ייב רעוועג ןפיוק וצ ןביוהעגנַא ןבָאה רימ

 .רעפראוונענימ א ןוא רעפראוונליוק א ןבעגעג רענאזיטראפ סיקסלעב ראפ

 עכעלטע טלייצעג ןיוש טָאה סָאוו ,עפורג רעזדנוא ןופ רענייא רעדעי

 ןרַאוועג ןענייז רימ ןוא טנפָאוואב טוג ןעוועג זיא ,ןשטנעמ קיסיירד ןוא

 רימ .דאירטַא רעקסנילאטס םוצ עקירעהעגנַא ,רענאזיטראפ עלעיציפָא

 ןייז טריפעג טַאה דאירטַא רעד ווו ,טנגעג רעד ןיא רעבירא עקאט ןענייז

 .טייקיטעט

 רעד ףיוא ןשטייד יד ןופ עוואלבָא עסיורג יד ןביוהעגנַא ךיז טָאה'ס

 קידנעטשלופ ןרידיווקיל וצ ליצ םעד טאהעג טָאה סָאוו ,ענַאז רענאזיטראפ

 .דנאלסורסייוו-ברעמ ןיא גנוגעוואב עשינאזיטראפ יד
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 טָאה ,ךיז ןרעטנעענרעד ןשטייד יד זא קידנסיוו ,רידנאמַאק רעד

 ןגעוו ןענערַאוו וצ ,םיא וצ ןעגנערב ךימ לֶאז רע ,ןשטנעמ א טקישעג

 ןרעהסיוא ןכָאנ .ןשטייד יד וצ ןלאפניירא טינ ןלָאז רימ זא ,ראפעג רעד

 ןטערטוצפַא ןביולרעד זדנוא לֶאז רע זא ,ןטעבעג ךיא בָאה ,דייר ענייז

 ןא ףיוא ןביילב וצ ןטארעג ךימ טַאה רעבַא רע .דאירטַא ןטימ ןעמאזוצ

 -ספמאק ןכעלרעפעג אזא ראפ ךאווש וצ ןענייז רעדניק יד לייוו ,טרַא

 רע .רענאזיטראפ עקידנטערטפַא קילייווטייצ יד טראוורעד סָאוו ,געוו

 דלאוו ןיא ואוו-ץעגרע ,ךַאל א ןיא ךיז ןקעטשראפ וצ ןטארעג ךיוא טַאה

 .ןעניפעג רעכיז ייז ןלעוו ןשטייד יד לייוו ,סרעקנוב ןייק ןעיוב טינ זוא

 ןבעגעגרעביא ייז ךיא בָאה ,ןשטנעמ ערעזדנוא וצ קירוצ קידנעמוק

 עפורג רעד ןופ ןשטנעמ קיצנאווצ זוא ריפ .רידנאמַאק ןופ רעטרעוו יד

 -ראפ טוג ,עיינ א טיובעגפיוא ןבאה ןוא זדנוא ןופ טלייטעגּפַא ךיז ןבָאה

 ,רעטשקאב רעד לדנעמ ןוא רעדניק יד טימ ךיא .עקנאילמעז עטריקסאמ

 ךיז רימ ןגעלפ גַאטייב .שינעטלעהאב רעדנא ןא ןכוז קעווא רימ ןענייז

 ,ןטימעגסיוא ,ללכ-ךרדב ,ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,ןפמוז יד ןיא ןטלאהאב

 ןיילק א ןדניצנַא ןגעלפ רימ ;טרָאד ןופ ןייגסיורא רימ ןגעלפ טכאנייב

 .רעסאוו לסיב א ןכָאקפיוא וצ ןוא רענייב יד ןעמעראוונָא וצ לרעייפ

 טימ ןבָאה ןשטייד טנזיוט 63 .געט יירד טרעיודעג טַָאה עוואלבָא יד

 ןוא ןעקנאט טצונאב ןבָאה ייז ,טנגעג עצנאג יד טמעקעגכרוד רעייפ

 .עקיטשינ רעייז ןעוועג ןענייז ןגלַאפרעד ערעייז רעבַא ,ןענאלפַארע וליפא

 .ןעיירשעג עכעלקערש טרעהרעד רימ ןבָאה געט יד טָא ןופ םענייא ןיא

 ןוא הביבס רעד ןיא טכוזעג רימ ןבָאה קעווא ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 ,ןשטנעמ יד ןופ םיפוג ,עטקינייפראפ טיוט םוצ יד ןענופעג טרַאד ןבָאה

 טכארבעג ייז ןבָאה רימ .עפורג רעזדנוא ןופ טלייטעגפַא ךיז ןבַאה עכלעוו

 .רבק-רעדורב ןשירפ ןפיוא שידק טגָאזעג ןוא דלאוו ןיא הרובק וצ

 געט ףניפ .זייפש ןגירק וצ רעווש ןעוועג זיא עוואלבָא רעד ךַאנ

 ,ןענופעג ןבָאה רימ סָאוו ,זייפש עדעי .ןסעגעג טינ יוו טעמכ רימ ןבָאה

 רעבַא טַאה'ס .ןסעגעג סע רימ ןבָאה ,םירעוו טימ לופ ןוא טליופעצ וליפא

 קירוצ ךיז טַאה רדס-סנבעל רעשינאזיטראפ רעד ןוא טרעיודעג טינ גנאל

 ןעמ ,רעפרעד יד ןיא קירוצ ,דלאוו ןופ סיורא זיא ןעמ .טלעטשעגנייא
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 ,ןעגנילק טיג לֶאז סאד ענדָאמ יוו ןוא ,ארומ ןַא ,יירפ טגעוואב ךיז טַאה

 יד ןוא עוואלבָא יד .ןרָאוועג רעסערג ,ןסקאוועג זיא רענאזיטראפ לֶאצ יד

 טכארבעג ייז טאה ,עוואלבָא רעד תעב םירעיופ יד וצ תוירזכא עשטייד

 .ןעייר עשינאזיטראפ יד ןיא

 ןופ טנגעג רעד ןיא עקנאילמעז עיינ א טיובעגסיוא ןבָאה רימ

 גנויירפאב רעד ךַאנ .גנויירפאב רעד זיב ןבילבראפ טרַאד ןוא טשקאב

 רימ .רענאזיטראפ סיקסלעב וצ ןייג ןטארעג רידנאמַאק רעד ודנוא טָאה

 ןייק ןעמוקעג רימ ןענייז ,ייז טימ ןעמאזוצ ןוא טגלַאפעג םיא ןבָאה

 .ןדיי ןַא טַאטש יד -- קָאדעראווַאנ

 .האושהמ ולצנש הרייעה ינב
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 יקצָאלבאז עשיר

 ךיירקנארפ ןיא יצאנ ןרעטנוא

 ףיוא ,ןאטערב ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןכָארבעגסיוא זיא המחלמ יד זעוו

 ךיוא ןענייז זדנוא טימ .דניק ןוא ןאמ ןיימ טימ ןעמאזוצ ,סעיצאקאוו יד

 ,לקנאי ןיזוק ןיימ ןוא תוחפשמ ערעייז טימ ,רעדירב ייווצ עניימ ןעוועג

 .החפשמ ןייז טימ

 ןיא טריזיליבָאמ ןרָאוועג ןענייז רעדורב רערעגניי ןיימ ןוא ןאמ ןיימ

 טאהעג ארומ ןוא םי םייב זציז ןבילבעג ןענייז עלא רימ  .יימרא רעד

 זיא ךיירקנארפ יוו ,םעד ְךַאנ רעכַא .זיראפ ןייק קירוצ ןרַאפוצניירא

 -רעטנורא רימ ןענייז ,סענָאז ייווצ ףיוא טלייטעצ ןוא טריפוקַא ןרָאוועג

 ןביילב וצ זַאלניז ןעוועג רעבירעד זיא'ס ;  ענָאז רעטריפוקא רעד ןלאפעג

 .זיראפ ןייק -- ,םייחא קעווא ןוז ןיימ טימ ןיב'כ ןוא ,ןאטערב ןיא ןציז

 ןטייקירעווש עסיורג טימ ןוא סטריזיליבָאמעד ןרַאוועג זיא עשארבא ךיוא

 .םייהא ןגַאלשרעד ךיז

 ךַאנ זיראפ ןיא ןשטייד יד ןענייז ,עיצאפוקַא רעד ןופ געט עטשרע יד

 ךיז טַאהס ןוא ףוצרפ ןתמא רעייז ןזיוועגסיורא טינ דַאנ ,ךעלפעה ןעוועג

 טנפעעג וליפא ןבָאה רימ .ןבעג הצע ןא ךיז טעוו ןעמ זא ,ןזיוועגסיוא

 ,גנוניווו רעודנוא טימ ןעמאזוצ ןענופעג ךיז טַאה עכלעוו ,קייטפא יד

 ןבעגעגרעביא קייטפא יד רימ ןבָאה לעיציפַא רעבָא .קָאטש ןטשרע ןפיוא

 .רעקייטפא ןכעלטסירק א וצ

 -רעגנאווש שדוח ןטפניפ ןיא ןעוועג טלַאמעד ןיב'כ ,1940 ,טסוגיוא ןיא

 םענעפַא ןכרוד טרעתרעד ןאמ ןיימ טַאה ,טכאנייב ריפ רעגייזא ,טפאש

 ןפאכפיוא ךיז טעוו רעקייטפא רעד זא"  :טגַאז רעצימע יוו רעטצנעפ

 ןוא רעטצנעפ םוצ ןעמוקעגוצ זיא עשארבא ."זירפרוס א ןבָאה רע טעוו

 זיא וה סאד זא ,ןעזרעד טַאה רע .סאג םוצ טקילבעגסיורא קיטכיזרַאפ

 ןענעק טינ לֶאז רענייק זא ,ןטנאיצילַאּפ ןופ טייק א טימ טלגנירעגמורא

 טלייצרעד ,ףַאלש ןופ טקעוועגפיוא ליטש ךימ טַאה עשארבא .ןפיולטנא

 ןטסקעז ןפיוא ןייגפיורא טעוו רע זא ,טגָאזעג ןוא טרעהעג טָאה רע סָאוו
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 ץורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 : ןבעגעגוצ ךַאנ טָאה עשארבא .ןיטסירק א ,הנכש א סרעזדנוא וצ ,קָאטש

 ראפ רעבַא ,ןַאט טינרַאג ךיד ייז ןלעוו טסרעגנאווש וד יוו תויה --

 .בוטש ןיא ןייז טיג לָאזיכ זא ,רעסעב זיא רימ

 םייב עטעייטראפ א ןסעזעג רָאנ ,ןפָאלשעג טינ רעמ ןיוש ןיב'כ

 ןבָאה סגַאטראפ .ןטנאיצילַאּפ יד ןופ גנוגעוואב עדעי טיהעג ןוא ר;טצנעפ

 .דניק ןוא ןאמ ןטימ ,יקצַאלבאז עשיר

 ךיא .סאג ןפיוא ןזיוואב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןפאכ וצ ןביוהעגנָא ייז

 טנרַאוועג ןוא עטנאקאב וצ ןוא רעדורב ןיימ וצ טרינָאפעלעט ףכית בָאה

 .קיטכיזרַאפ ןייז ןוא בוטש ןופ ןייגוצסיורא טינ

 ןופ עקירעטיצ א .ריט ןיא ןפאלק ןעמונעג ןעמ טַאה טכא רענגייזא

 א טלעטשעגניירא ףכית ךיז ןבָאה'ס ,ריט יד טנפעעג ךיא בָאה קערש
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 ןעמונעג ךיילג ןבָאה ייז .ןטנעגא-םייהעג עשיזיוצנארפ ייווצ טימ שטייד

 בָאהכ .ןטלאהאב ךיז טַאה ןאמ ןיימ ווו טשרַאפעג ןוא בוטש ןיא ןכוז

 ןוא עשטאד ףיוא ףרַאד א ןיא ךיז טניפעג ןוז רעזדנוא זא ,טלייצרעד

 ךַאנ דלאב זא ,טגַאזעגנָא ןבָאה ייז .ןכוזאב םיא ןרָאפעג זיא ןאמ ןיימ

 ,ךיז טייטשראפ .טמא-ייצילַאפ ןיא ןדלעמ ךיז רע לֶאז ,םייהא ןעמוק ןייז

 וצ רעכיג סַאוו ,ןסָאלשאב ןוא ןטלאהאבסיוא ןיוש ךיז טַאה עשארבא זא

 .זיראפ ןופ ןפיולטנא

 רעד ןיא ןעשארבא ןריפוצרעבירא געוו א ןכוז ןעמונעג ןבָאה רימ

 ייז" ,ןעוועג טינ דייר ןייק ללכב זיא ןוז ןטימ רימ ןגעוו .ענַאז-ישיוו

 ןעמ טַאה ,"רעדניק טימ ןעיורפ ערעגנאווש ןייק ןעמענ טיג ךַאד ןלעוו

 א ןענופעג ןעמ טַאה טלעג עמוס רעסיורג א ראפ .טקיאוראב ןיילא ךיז

 ךיז טדער'ס .ץענערג יד טריפעגרעבירא ןעשארבא טָאה סַאוו ,שטנעמ

 .ןראפעג-טיוט טימ ןעוועג ןדנובראפ סָאד זיא שיטקאפ רעבָא ,טכייל רעייו

 ךס ןייק .ןַאיל ןייק םולשב ןעמוקעגנַא ןאמ ןיימ זיא ףליה סטַאג טימ

 .רעגנוה ןדייל ןעמונעג טרַאד טַאה רע ןוא ןבילבראפ טינ םיא זיא טלעג

 זיא ,ןרעוו וצ טפאכעג ראפעג יד ןוא עסיורג א טַאטש יד זיא וצרעד

 ענייז ןופ םענייא ןפַארטעג עשארבא טָאה קילעפוצ .סיורג רעייז ןעוועג

 רעד .סאזלע ןופ ןפָאלטנא זיא סָאוו ,טסירק א ,ןרָאסעפַארפ ענעזעוועג

 רעשיפרַאד א ןופ רעמיטנגייא ןא טימ טריפעגפיונוצ ןעשארבא טָאה

 ןוא טעברא רעד וצ םיא ןעמענוצפיוא ןעוועג םיכסמ טָאה רע .קייטפא

 רעבַָא ,טכעלש טינ ןעוועג טרַאד םיא זיא'ס .ףרַאד ןיא קעווא זיא עשארבא

 ןייא ןופ ןעגנאגעג טינ ןענייז ווירב ןייק ןוא טדיישעצ ןעוועג ןענייז רימ

 .רעטייווצ רעד ןיא ענָאו

 ןיב'כ סָאוו ,טייצ רעד ראפ .עלעדיימ א ןריובעג ךיא בָאה לייוורעד

 ,ףסוי ,רעדורב ןרעטלע ןיימ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ,לֶאטיפש ןיא ןגעלעג

 .זיראפ ןופ רעטעמַאליק טרעדנוה א ,ןעיפמַאק רעגאל ןיא טריטרַאפעד ןוא

 .לָאטיפש ןיא טגיילעגניירא םיא טַָאה ןעמ ןוא ןרַאוועג קנארק רע זיא טרָאד

 ןוא ןפיולטנא וצ ןפלַאהעג םיא טַאה רעטסעוושדןקנארק עשיזיוצנארפ א

 ךיז ייז ןבָאה ,תוחפשמ ערעייז ןוא ,לארשי ,רעדורב ןטימ ןעמאזוצ

 .ענָאז-ישיוו רעד ןיא טלגומשעגרעבירא
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 וצ גַאט ןופ רעגרע ןרַאוועג זיא זיראפ ןיא ןדיי יד ןופ בצמ רעד

 רעבַא ,רעדניק טימ ןעיורפ ןריטרַאפעד וצ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןעמ .גַאט

 .רעגריב עשיזיוצנארפ ןייק ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,יד רַאנ קיפיולרָאּפ

 ,רוטקעפערפ רעד ןיא ראסימָאק א ,דניירפ ןטוג א טאהעג ןבָאה רימ

 רעד רעטנוא ךיוא ןטסַאּפ ןייז ףיוא ןטעברא ןבילבראפ זיא רעכלעוו

 -רַאפ טפראדעג טָאה'ס ןעוו ןגַאזנָא רימ טגעלפ רע .עיצאפוקַא רעשטייד

 ייז ןוא עטנאקאב עניימ ןייז עידומ געלפ ךיא ,עיצאטרַאפעד א ןעמוק

 .בוטש ןיא רימ ייב ןטלאהאבסיוא ךיז ןגעלפ

 .ךיירקנארפ ןיא רעגאל א ןיא שטיווַאמייח לקנאי

 ,טנרָאוועג ןוא ןעמוקעג ראסימָאק רעד זיא ,גָאט םענייש א םענייא ןיא

 ןריטרַאּפעד ןעייג ייז לייוו ,רעדניק יד טימ ןטלאהאבסיוא ךיז לֶאזיכ זא

 -ישיוו רעד ןיא ךיז ןעלגומשרעבירא ןגעוו .רעגריב עשיזיוצנארפ יד ךיוא

 .טנעקעג טינ ןעמולח וליפא ןעמ טָאה רעדניק עניילק ייווצ טימ ענָאז

 ,החפשמ ריא טימ ,ינאפ ,רעטסעווש ערעטלע ןיימ זא ,טנַאמרעד ךיז בָאה'כ

 טַָאה ,זיראפ ןופ רעטעמַאליק 160 םורא ,סמייר ןיא טניווועג טַָאה עכלעוו
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 .עטאל ןייק ןגַארטעג טינ טַאה ןוא עשידיי סלא טריראלקעד טינ ךיז

 ןייגרעבירא ,ריא ייב ןזָאלרעביא רעדניק יד לעוו'כ זא ,ןסָאלשאב רימ ןבָאה

 רעדניק יד יז טעוו ,ןיהא ןעמוקנַא ןכַאנ ןוא ענָאז-ישיוו רעד ןיא ןיילא

 .רעדניק עריא ןענייז סָאד זא ,קידנבעגנָא ,ןיטסירק א טימ ןקישרעביא

 ? ץענערג יד רעבירא ןעמ טייג יוו רעבַא ,ןינאפ ייב רעדניק יד ןענייז

 סֶאוו ,רענעשזניא-ןאב ןשיזיוצנארפ א ןופ ןעמַאגנ םעד ןעמוקאב בָאה'כ

 ןפורעגפַא םיא בָאה'כ .ישיוו -- זיראפ גוצ ןשיטאמַאלפיד םעד טפַא טריפ

 רע .שינעגעגאב א ראפ ,טרַא ןא ןעמיטשאב ןטעבעג ןוא ןַאפעלעט ןפיוא

 זא ,גנידאב ןטימ רֶאנ ,ָארטעמ ןיא "ווועדנאר" רעזדנוא טמיטשאב טָאה

 ,רעכייה א זיא רע זא ,ףיוא טרעלק רע .עטאל יד ןעמענּפַארא לעוו'כ

 וצ ןייגוצ לֶאז'כ ןוא עלעקזילאוו א טנאה ןיא ןטלאה טעוו ,ןאמ רעקיד

 .ןטנאקאב ןטוג א וצ יוו ,ןשינעלקנעווק ןַא םיא

 רימ ןוא סעטאל יד ןעמונעגפַארא ,עקניזוק ןיימ ןעמונעגטימ בָאה'כ

 לאז ןעמ ,רימ ןיפ טייוו ןטלאהעג ךיז טַאה עקניזוק יד .קעווא ןענייז

 יד טיול טנעקרעד דלאב םיא בָאהכ .ןעמאזוצ עדייב ןפאכ טינ זדנוא

 ןיוש ךיז ןטלָאוו רימ יוו ,ןעגנאגעגוצ טסיירד ןוא םינמיס ענעבעגעגנָא

 .גנאל ןופ טנעקעג

 המכסה ןייז טקירדעגסיוא רע טָאה ,גנאלראפ ןיימ טרעהעגסיוא

 ,טלייצרעד רע טָאה ייברעד .ץענערג רעד רעביא זדנוא ןריפוצרעבירא

 זיא סָאוו ,ראווורעזוער-רעסאוו ןיא ןשטנעמ יד רעבירא טריפ רע זא

 זא ,ןלעטשרַָאפ טנעקעג ךיז טַאה רעוו .וויטָאמָאקַאל םוצ טעפעשטעגוצ

 יד רעבַָא ,ןשטנעמ ןטלאהאבסיוא ןעמ ןעק רער רעלַאמש רעד ןיא

 רעייז טכיירג ,הרצ-תע ןא ןיא טרפב ,טייקשירעדניפרעד עכעלשטנעמ

 ןעוו ,ןוויטָאמָאקַאל יד ןופ שזאראג םוצ רעבַא ןעמ טמוק יוזא יוו .טייוו

 ןיימ ןעמונעג רעדיוו בָאה'כ ?ןשטייד יד ןופ טכאוואב זיא םורא ץלא

 טנעה יד רעטנוא ךיז קידנטלאה ,יורפ עטנאקאב א ךַאנ ןוא עקניזוק

 יד םולשב ךרוד ,לזמ טאהעג ןבָאה רימ ."ןריצאפש" קעווא רימ ןענייז

 ןיא .שזאראג ןיא ךיז טפאכעגניירא ,םענייק ןופ טקרעמאבמוא ןוא ,ךאוו

 רעסאוו ןטלאק ןיא קינייוועניא ןסעזעג ןיוש רימ ןענייז ןטונימ עטלייצעג

 .םעטַא םעד ןפאכפַא טנעקעג םיוק ןוא
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 טָאה ןעמ ,רעסאוו רעקיצניוו ןרָאוועג זיא טרירעג טָאה גוצ רעד ןעוו

 רעיירפ טנעקעג רימ ןבָאה ,ןיירא וויטָאמָאקַאל ןיא ןגיוצעגפַא לסיבא

 יז ןוא ןשטנעמ ערעטלע לרַאּפ א ןסעזעג ךיוא טרַאד ויא'ס .ןעמעטַא

 ןפיוא רעווש ןעוועג רימ זיא'ס שטָאכ .טכעלש רעייז טליפעג ךיז ןבָאה

 "אנ ךיא לעוו יצ זבשחמ עזיב א פַאק ןיא טקיפעג טַאת'ס ,ןצראה

 יד ןלייווראפ ןוא ןעגניז וצ ןביוהעגנַא ךיא בָאה ,רעדניק עניימ ןעז

 יוו) שלאפ גניז ךיא זא ,טגַאזעג עקאט טָאה רעקשטיטלא רעד ;ןשטנעמ

 ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ןעמ רעבָא ,(רפס-תיב ןופ רֶאכ ןיא שטבול ןיא לאמא

 .ןעקנאדעג יד ןעלמוטראפ יבא ,ןטכארט טינ יבא

 ,רעסאוו םענופ ןעמונעגסיורא זדנוא ןעמ טָאה ישיוו ןייק ןעמוקנַא ןכַאנ

 זיא רענייא רעדעי ןוא טנקירטעגסיוא ךיז ןבָאה רעדיילק יד זיב טראוועג

 ףרַאד ןיא קעווא ןיב ךיא .לרוג םענעגייא ןייז וצ ,געוו ןייז ןיא קעווא

 טריפעגרעבירא ןיטסירק א טָאה רעטעפש געט רַאּפ א ןוא ןעשארבא וצ

 ,ןדיי ןענייז רימ זא ,טסווועג ןעמ טַאה ףרַאד ןיא .רעדניק עדייב זדנוא וצ

 ןעזעג טינ טעמכ רעירפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ-ספרַאד עטושפ יד רעבַא

 טבעלעג ןבָאה רימ ןוא םזיטימעסיטנא ןופ ןעוועג טייוו ןענייז ,ןדיי ןייק

 סנייז זדנוא וצ טכארבעג ךַאנ טַאה עשארבא .קערש ןַא טעמכ ייז ןשיווצ

 ,ןירַאטקַאד א ןוא ,ןוז ןוא ןאמ ריא טימ ןיטסיטנעד א ,החפשמ עטנאקאב א

 ןרַאפמורא טגעלפ עשארבא .דניק ןוא ןאמ ריא ןרַאלראפ טַאה עכלעוו

 עניימ ךיוא .זייפש טימ טגרַאזאב ןעמעלא זדנוא ןוא רעפרעד יד רעביא

 יד ןיא ,זדנוא ןופ טנעַאנ ןעוועג ןענייז תוחפשמ ערעייז טימ רעדירב

 .רעפרעד עקידתונכש

 ןבַאה ןשטייד יד זיב ,רָאי ייווצ וצ בורק טרעיודעג סע טַאה יוזא

 רעגרע ץלא ןרַאוועג זיא'ס .ענָאז-ישיוו יד ךיוא ןצעזאב וצ ןביוהעגנַא

 קייטפא ןיא זא ,ךעלעטעצ עטפעלקעגנַא ןזיוואב ךיז ןבָאה'ס .רעגרע ןוא

 ןכוז ןעמונעג ןבָאה ןזיוצנארפ יד .ןדיי אד ןעניווו'ס ןוא דיי א טעברא

 חלג א טַאה ,דלארעשז ,ןוז ןרעטלע רעזדנוא .שינעטלעהאב א זדנוא ראפ

 טעוו ןעמ ביוא זא ,טגָאזעגנָא םיא בָאתכ ;ראנימעס א ןיא ןעמונעגוצ

 ןוא דיי א זיא רע זא ,ןעקנעדעג רע לֶאז ,ןריטרַאּפעד ןוא ןפאכ זדנוא

 זדנוא ןבָאה סניזיוצנארפ ייווצ .דיי א ןביילב וצ טגָאזעגוצ טָאה רע
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 ןגעלפ גַאטייב .לזייה-דלאוו טניווואב טינ א ןיא םעדיוב א ןבעגעגקעווא

 ןפיוא ןפָאלש ןעמוק רימ ןגעלפ טכאנייב ןוא דלאוו ןיא ןטלאהאב ךיז רימ

 ,טנרעלעגסיוא ןעמ טאה ,טלא ראי 21 טלַאמעד ,עלעדיימ ןיימ .םעדיוב

 ,המחלמ רעד ךֶאנ טייצ א וליפא ; ןעמַאנ רעזדנוא ןגַאז טינ רַאט ןעמ זא

 '? ןעמַאנ רעזדנוא ןגָאז ןיוש ןעמ געמ רעטציא" :ןגערפ רדסכ יז טגעלפ

 טימ ,ףסוי רעדורב ןיימ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ראי ןטס-1944 ןיא

 רימ ןבָאה רעמ .לֶאקינ ןוא ינא'ז ,רעטכעט עדייב ןוא לעשאר יורפ ןייז

 ןוא ןבילבעג ןענייז סעיפארגַאטַאפ ערעייז רַאנ ,ןעזעג טיג ןיוש הייז

 .ןצראה ןיימ ןיא רעצ רעטליטשעג טינ רעקיבייא רעד



 יקסלאווָאק-ןֶאסריאמ עבויל

2 

 רעד ןופ שטבול ןייק ןעמוקעג זיא ,ןאסריאמ םייח 'ר ,רעטַאפ ןיימ

 -טלעוו ןיא ןעוועג טנוואהאב טוג ךיוא זיא רע ןוא הבישי רענישזַאלַאוו

 .רוטארעטיל ןוא ןטפאשנסיוו עכעל

 ךיא .החפשמ רעשינבר א ןופ טמאטשעג טַאה ,לגייפ ,רעטומ ןיימ

 ,ןברַאטשעג זיא ,שטיוואניבאר השמ 'ר ,עדייז ןיימ ןעוו זא ,קנעדעג

 ,טנאה ןייז טימ טעלגעג ייז ןוא רעדניק עקנארק טכארבעג םינכש ןבָאה

 יי

 ל ל

 .ןרעטלע ןוא דניק ןטימ ,יקסלאווַאק-ןֶאסריאמ עבויל

 זיא עמאמ ןיימ .טייקמורפ ןייז ןיא טביולגעג ןעמ טַאה קראטש יוזא

 טלדנאהאב ןעמעלא טַאה ,יורפ עקיצראה-טוג ןוא עלעדייא ןא ןעוועג

 דיי א ןעוועג זיא'ס יצ דיישרעטנוא ןַא ,טייקכעלדניירפ ןוא דובכ טימ

 .ןעוועג טיירג קידנעטש יז זיא הבוט א ןצימע ןַאט וצ .טסירק א רעדַא
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 זא ,טנרעלעג ןרַאי-רעדניק עניימ ןיא ךיא בָאה ןטאט ןיימ ןופ

 -טפאשלעזעג רעייז קיטכיוו טינ ללכב זיא'ס ,ךיילג ןענייז ןשטנעמ עלא

 יבא ,הכאלמ א טימ ןעמעש טינ ךיז ףראד ןעמ זא ,דמעמ רעכעל

 .שטנעמ רעכעלרע ןא זיא ןעמ ,רָאנ

 קירוצ ךימ ןריפ ןעקנאדעג עניימ לייוו ,ןרעטלע יד אד ןאמרעד'כ

 ,רָאי ןטס-1941 ןיא ןענופעג ךיז בָאה'כ ווו ,קעדורגַאווַאנ ןיא אטעג םוצ

 .עלעמורפ ,עלעדיימ קירָאי סקעז ןיימ ןוא ייז טימ ןעמאזוצ

 ןעמ ןעוו ,ןטאט ןיימ ןופ רעטרעוו עטצעל יד ןעקנעדעג קיבייא לעוו'כ

 טנזיוט ףניפ ךַאנ טימ ןעמאזוצ ,הטיחש רעד וצ טריפעגקעווא םיא טַאה

 : קעדורגָאווֶאנ ןופ ןדיי

 ענייז ןיא ."לקינייא ןטַארעג אזא ןופ תחנ ןבאה וצ טרעשאב טינ"

 זיא ןוא טשיוועגפַא לענש ייז טַאה רע ,ןרערט טלרעפעג ךיז ןבָאה ןגיוא

 .געוו ןטצעל ןייז קעווא

 ןרעטלע עניימ ןדנובראפ טָאה סָאוו ,טפאשדניירפ רעפיט רעד קנאד א

 יז בָאה'כ .דניק ןיימ ןעוועטאר וצ ןעגנולעג רימ זיא ,ןטסירק טימ ךיוא

 ,יקסווַאקטסַאר החפשמ עשיליופ יד ,דניירפ עטוג ערעייז ייב ןטלאהאבסיוא

 ןוא שידיי רַאנ טדערעג טַָאה דניק ןיימ .שטיטאלעד ייב רַאטוכ א ףיוא

 שידיי א ןעוועטאר וצ ףיוא ןבעל םענעגייא רעייז טימ טריקיזיר ןבָאה ייז

 .גנויירפאב רעד וצ זיב ,רָאי 21 ןעוועג ייז ייב זיא יז .דניק

 ,1941 ןיא הטיחש רעד תעב לייוו ,טעוועטארעג ךיז באה ןיילא ךיא

 יד .לֶאטיפְש רעקדורגַאווַאנ ןיא ןירעקייטפא סלא טעבראעג ריא באה

 .לאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ םעד טזָאלעגרעביא קילייווטייצ ןבָאה ןשטייד

 ןסילשראפ זדנוא ייז ןגעלפ טרַאד ןוא לָאטיפש ןיא טעבראעג ןבָאה רימ

 ןבָאה רימ ןכלעוו ןופ ,ָאטעג ןימ א ןעוועג שיטקאפ זיא'ס .טכענ יד ןיא

 ךיז טיירג ןעמ זא ,טסווורעד ךיז ןבָאה רימ זעוו .ןייגסיורא טרַאטעג טינ

 רעטצנעפ יד ךרוד ןפַאלטנא טכאנייב רימ ןענייז ,זדנוא טימ ןקידנעראפ וצ

 רעקַאבילאנ ןיא רענאזיטראפ יד וצ טכיירגרעד ןבָאה רימ .לָאטיפש ןופ

 .גנואיירפאב ןופ גַאט םעד טבעלרעד עקאט טרַאד ןוא עשטשופ
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 יקסמינָאלס לארשי

 ...םאלפ םענופ ךעלטעלב

 עקידנארב יד ןביוהעגנַא ךיז טַאה ,1939 ,רעבמעטפעס ןטשרע םעד

 זדנוא ראפ זיא סאוו ,ץלא ןעמאלפ ןיא קעווא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,הפירש

 .טפנוקוצ ןוא קילג ,םייה :ןפירגאב יד טימ ןעוועג שיטנעטיוא

 יד ןופ םוקנָא םעד טראוועגפַא רימ ןבָאה ,ןצראה ןיא קערש טימ

 ןפַאלשעג ןעמ זיא טכענ יד ןיא .ןליופ ןעמונראפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד

 יוזא .שינעטלעהאב א ןכוז ןפיול ןפראד ןעמ טעוו רשפא ,ןכאז יד ןיא

 זא ,העידי א טגַָאיעגנַא טָאה גנילצולפ ןוא געט ןצעביז רעבירא ןענייז

 זיא ןעמ זא ,טיירפעג ךיז ןבָאה רימ .ךיז טרעטנעענרעד יימרא-עטיור יד

 .לגענ עשטייד יד ןיא ןלאפוצניירא ,קערש רעד ןופ ןרַאוועג רוטפ

 .ןרַאוועג טרעטשראפ זיא דיירפ יד ןוא ןכַאוו עכעלטע רעבירא ןענייז

 רעמערק יד ףיוא ,ןרעזדנוא ןגעמראפ ןצנאג םעד ןעמונעגוצ ןבָאה ןסור יד

 וצ ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא'ס זא ,ןרעייטש עכייה עכלעזא טגיילעגפיורא

 ,קסלעגנאכרא ןוא ריביס ןייק טקישראפ ןשטנעמ עכייר יד טַאה ןעמ .ןלַאצ

 זא ,קערש ןיא טבעלעג ןבָאה ןרַאוועג טקישראפ טינ ןענייז עכלעוו יד

 ףיוא ןקישקעווא ןוא טעב ןופ ןפעלשסיורא ,טכאנייב ןעמוק טעוו ןעמ

 .ןופצ ןטייוו ןפיוא ,טעברא רענשזרַאטאק

 ףיוא ןוא יירענערב-ענפאוו ןיימ טריזילאנָאיצאנ ןעמ טָאה רימ ייב

 טינרַאג רימ זיא'ס זא ,רעייטש אזא טגיילעגפיורא ןעמ טַאה םָארק ןיימ

 שטַאכ רימ לַאז ןעמ יבא ,ןטילפ יד ףיוא ןטעברא קעווא ןיב'כ .ןבילבעג

 ,ןפירגאב טינ טלַאמעד ךַאנ ןבָאה רימ רעבַא .טרַא ןא ףיוא ןציז ןזַאל

 ךַאנ ןעק'ס ןוא ץענערג ןייק ַאטינ זיא ןקילגמוא ןוא תועשר וצ זא

 יד ןעמוקאב טעוו תיחשמ רעשטייד רעד ןעוו ,ןייז רעגרע לֶאמ רעטנזיוט

 .זדנוא ףיוא הטילש

 ןבָאה ,ןהעש ןגרַאמירפ יד ןיא ,1941  ,ינוי ןטס-22 םעד ,קיטנוז

 ןוא םייוג רעשטיטאלעד יד ,קראמ רעשטבול ןופ קירוצ ןפיול ןעמונעג

 ןבָאה החמש ןופ עטעינילכראפ .רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ ךיוא
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 ןשטייד יד זא ,ָאידאר ןיא טרעהעג טרַאד ןבָאה ייז זא ,טלייצרעד ייז

 טרידראבמַאב ןיוש ןבָאה ןענאלפַארע עשטייד זא ,דנאלסור ןלאפאב ןענייז

 ,תועידי ןעגנאגרעד ןענייז טכאנראפ .שטיווַאנאראב ןוא קַאדעראווָאנ ,עדיל

 ,דנאלסור ןייק ןריפ עכלעוו ,ןגעוו יד ןיוש ןסישאב ןטנאסעד עשטייד זא

 ןשטנעמ יד רַאנ רעבירא ןענעק ץענערג עשיסור-שיליופ ענעזעוועג יד זא

 ערעזדנוא ןיא טעברא ףיוא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,טאראפא-הכולמ ןופ

 ןבַאה םיטילפ יד ןופ ןוא עסערפ רעד ןופ ...!ןעמ טפיול ןיחווו .ןטנגעג

 ןדרַאמ ,סַאטעג ןיא ןדיי יד ןראפשראפ ןשטייד יד זא ,טסווועג ןיוש .רימ

 ןטראוופַא רעסיוא ,ןֶאט רימ ןענעק סָאוו רעבַא .תוליהק עשידיי עצנאג סיוא

 .ןרעזדנוא לרוג ןרעטצניפ םעד

 רעד ןופ םירעיופ רעטרעדנוה ךיז ןבָאה ,ינוי ןט-28 םעד ,תבש

 רעד טימ ייז ןענייז סאד .שטבול ןייק ןרופ טימ טזַאזעג טנגעג רעצנאג

 רעשטבול יד ןיפ ןגעמראפ םעד ןביור ןרַאפעג ןשטייד יד ןופ שינעביולרעד

 ענעדַאלעגנַא לופ טימ קירוצ ןרַאפעג ייז ןענייז גָאט ןבלאה ךַאנ .ןדיי

 -זַאלג ,ךעלפעט ,רעדיילק ,טנאוועגטעב ,סענישאמ-דיינ ,לבעמ  :רענעגעוו

 טַאה ןטיטעפא עטש'היח ערעייז סָאוו ץלא ,תופוע וליפא ןוא יק ,גראוו

 טינ ,טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה םייוג רעשטבול יד .טסולגראפ רָאנ ךיז

 טָאה ,ייז וצ טרעהעג ביור רעד לייוו רָאנ ,ןדיי יד ןצישאב וצ הלילח

 ענעטלַאפשעצ טימ םייוג ערעדנא ןרַאפ .סנזייא טימ ןגַאלשעג ךיז ןעמ

 ייִז רעבַא ,םיפוצרפ ענ'הפירט יד ןסַאגראפ טָאה עכוי עשריזח יד ,פעק

 .ןקיטיגראפ ץלא ראפ ןיוש ןלעוו סטוג טימ ןרופ יד ,ךעלקילג ןענייז

 ןיירא ןעמוק ,םינכש עטוג טשרמולכ ,םייוג עטנאקאב רעטשטיטאלעד

 טימ עבלעז סאד ןַאט ןעמ טעוו ןגרַאמ זא ,ןלייצרעד ןוא ןדיי יד וצ

 ןבעגקעווא ןוא ןכאז ערעסעב יד ןקאפראפ וצ ,תוצע זדנוא ןביג ייז .זדנוא

 סָאד ןעמ טעוו ןגרַאמ .רעמ טינ יווייס סָאד וטספראד טנייה"  :ייז וצ

 לעוו ןפראד טסעוו וד ןעוו ןוא רימ וצ ןיירא סע ביג .ןעמענוצ ריד ייב

 ,רעצרעה ערעזדנוא ךרוד טכעטש רערעייז טרָאוו רעדעי ."ןבעגקירוצ ךיא

 .זיפש א טימ יוו

 ןבלעז םעד ךַאנ .קיטנוז ףיוא ןטראוורעד ךיז טנעקעג טינ ןבָאה ייז

 ,ןביוש עלא טקאהעגסיוא .ןלאפאב זדנוא הייז ןענייז טכאנדוצ-תבש
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 ,ץלא טביורעגסיוא ןוא ןאמעינ םוצ ןעמעלא ןבירטראפ ,ןריט יד ןכַארבעצ

 זָאלטרעוו ןעוועג ייז ראפ זיא סָאוו סָאד ןוא ,טרעוו א טאהעג רַאנ טָאה סַאוו

 ייז ןבָאה ,סיל שינייב 'ר ןטלא םעד .טכאמעג בורח ןוא ןכָארבעצ ייז ןבָאת

 רעקעב רעד עווייפ ,עטאט ןיימ ,ּפַאק ןרעביא לדיר א טימ טגנאלרעד

 .עציילפ ןרעביא קאה א טימ ןגַארקעג טאה

 םייב ,סעטסוק יד ןשיווצ ןטלאהאבסיוא ךיז רימ ןבַאה געט ייווצ

 ןבָאה ,ןקירד ןעמונעג רעגנוה רעד טָאה גַאט ןטירד ןפיוא .ךייט ןופ גערב

 ןבָאה געט ייווצ יד ראפ .רעזייה ערעזדנוא וצ קירוצ ןייג טזַאלעג ךיז רימ

 זדנוא ןבָאה ייז .ןטקניטסניא עקיטולב ערעייז טליטשעג לסיבא ייז

 -לגיופ רֶאנ זדנוא טלעפ ,סעקדישו ,רעטציא" :יירשעג א טימ טנגעגאב

 טכארבעג טייהרענעטלאהאב זןבַאה ןטסירק ערעטלע עקינייא "!ךלימ

 זא ,לפעל א ,לפעט א ןעמ טמענ ווו רעבַא ךלימ לגירק א ,לעמ ,טייהב

 -ראפ ייז ןבָאה שרדמ-תיב םעד .ןכַארבעצ רעדַא טביורעגסיוא זיא ץלא

 ןסירעצ ,ןריט יד ןעמונעגפַארא ,רעטצנעפ יד ןכָארבעצ ,טסימ טימ טצומש

 רעמייב יד ףיוא ייז ןעגנָאהעגפיוא ןוא הרות-ירפס יד

 ןבָאה ייז .ןשטייד יד ןעמוקעג זענייז רעטעפש געט רַאּפ א טימ

 ןגַארט ןזומ ןדיי זא ,לעפאב א טכעלטנפעראפ ןוא ייצילַאּפ יד טרינימָאנ

 טינ ןרַאט ןדיי זא ;עציילפ ןפיוא ןוא ןצראה ןפיוא סדוד-ןגמ עלעג

 םעד ןריפסיוא טינ טעוו'ס רעוו ,שינעביולרעד א ןֶא לטעטש ןופ סיורא

 זיא ,ד"יה ,טשקאב בקעי 'ר .טרַא ןפיוא ןרעוו ןסַאשרעד טעוו ,לעפאב

 ןוא דיירפ יד .דוד-ןגמ ןלעג ןטימ ןסיורד ןיא סיורא רעטשרע רעד

 .רעשל ןיא ןעוועג זיא םייוג יד ןופ תובהלתה

 -אלעד ןיא טעברא רעד וצ ןביירט ןעמונעג זדנוא ןבָאה םייוג יד

 ךיוא ייברעד ,סעקירוב ,לפָאטראק ןבָארגעג טרָאד ןבָאה רימ .טוג רעשטיט

 ךיוא ןענייז ייז .ערעזדנוא םיטאבעלאב עיינ יד ןופ פעלק ןעמוקאב

 ןעמונעג ץלא ןבָאה רימ .רעזייה ערעזדנוא רעביא םיטאבעלאב יד ןרַָאוועג

 ךס א ןייז ךַאנ טעוו'ס זא ,טגָאזעג זדנוא טַאה ץראה סאד לייוו ,ביל ראפ

 .רעגרע

 טָאה ,ָאטעג רעשטבול ןיא ןדיי יד טראפשראפ טָאה ןעמ רעדייא ךַאנ

 ןא ןיא ייז טקישעגקעווא ןוא ,ןדיי עגנוי 150 ןבילקעגפַא טרַאד ןעמ
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 ךיוא יוו ,שטיווָאוויק םהרבא רעגַָאווש ןיימ .ץערָאווד ייב רעגאל-סטעברא

 ןענייז ,לקינייא ןא סעקלע-הרש ,היעמש ןוא ,ןוז סרענשוק עשטיא ,לספעש

 .עפורג רעקיזַאד רעד ןיא ןעוועג

 ןבאה ןעמאזוצ רימ טימ .טוג רעווַאקסערעוו ןיא טעבראעג בָאה ךיא

 .לקינייא ןא סעקלע-הרש ,לאימחרי ,שטיוועלעקנאי לוולעוו טעבראעג טרַאד

 ןוא עטַאנ ,סרעגַאווש עדייב עניימ ןוא ןורהא-השמ רעווש ןיימ ךיוא יוו

 ןדיי רעשטיטאלעד יד טַאה ןעמ ןעוו .ןפָאלש ךיוא טרַאד ןגעלפ רימ .בקעי

 ןיא ןטעברא ךַאוו עצנאג א ךיא געלפ ,ָאטעג רעשטבול ןיא ןבירטראפ

 החפשמ רעד וצ ,ןייג ןזַאל זדנוא ןעמ טגעלפ תבש ףיוא ,עווַאקסערעוו

 קיטשרענַאד ךיא געלפ ,יק יד ייב טעבראעג בָאהיכ יוודיוזא .שטבול ןיא

 ראפ א ןטיירגוצ ןוא יק יד ןקלעמסיוא ,לאטש ןיא ןייגניירא טכאנייב

 לסיב א אטעג ןיא ןעלגומשניירא ךיא געלפ םוראדיוזא .ךלימ רעשעלפ

 טייטשראפ .רעדניק עניילק ראפ ןלייטעצ טגעלפ בייוו ןיימ סָאוו ,ךלימ

 .ףַארטש-טייט טמוקעג טָאה "ןכערבראפ" אזא ראפ זא ,ךיז

 ןעמוק ןגעלפ ,ָאטעג ןיא טראפשראפ זדנוא טַאה ןעמ רעדייא ךָאנ

 עגנוי ןפאכ ןגעלפ ייז ,סעצווַאפאטסעג טימ סָאטיוא-טסאל שטבול ןיא

 ןריפקעווא ייז ןעמ טגעלפ רעכאנ ,טעברא ףיוא טשרמולכ ,ןשטנעמ

 ,םעד זגעוו טסווורעד ךיז טַאה ןעמ זא .ןסישעצ ןוא לטעטש ןרעטניה

 ,ןגאט וצ ןביוהעגנַא רָאנ טָאה'ס יוו ,רעקיטכיזרַאפ ןעוועג ןיוש ןעמ זיא

 יד ןיא ,גאט ןרעביא ,ןטלאהאבסיוא ךיז ןוא ןפיולטנא רענעמ יד ןגעלפ

 םענופ ןעוועטאר ךיז ןוא רעדלעוו יד ןיא ןפיולטנא ןגעוו רעבַא .רעדלעפ

 ןעמ זא ,טביולגעג ץלא טַאה ןעמ ;טכארטעג טינ רענייק טָאה ,שטייד

 ךיז טלָאוועג טינ ןעמ טָאה וצרעד ,םיאנוש יד ןבעלרעביא זיא'ס יוו טעוו

 .תוחפשמ יד טימ ןדייש

 .ןרעגרע םוצ טרעדנעעג בצמ רעד ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןייגניירא ןטימ

 -רעד ןענייז עכלעוו תועידי יד .ןפיולטנא וצ ןרַאוועג רעווש ןיוש זיא/ס

 ןעמעלא ןבָאה ,סאטעג עקימורא יד ןיא תוטיחש יד ןגעוו ,זדנוא וצ ןעגנאג

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ייז ןבָאה קָאדעראווַאנ ןיא .ןכַארבעצ קידנעטשלופ

 ייר א ןיא ייז טלעטשעגסיוא ,ןדיי 52 ןעמונעגפיונוצ ,א"שת ,בָא שדוח

 ךיז טָאה /ננולייצ" יד ; ןסאשרעד שטנעמ ןטנעצ ןדעי ןוא סאג ןטימניא
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 ייברעד .דיי ןטצעל ןטימ טקידנעראפ טַאה ןעמ זיב ,טרזחעגרעביא רדסכ

 טקישעג ןעמ טָאה רעכאנ .ןשראמ עכעליירפ טליפשעג רעטסעקרַא ןא טָאה

 .רענייטש-קורב יד ןופ טולב סָאד ןשאוופַא ןלָאז ייז ,ןעיורפ עשידיי

 לטימ ןשידיי ןטלא םעד -- םיתינעת ןטכירּפָא ןביוהעגנַא ןבָאה רימ

 רעדניק עניילק וליפא ,ןטסאפ רימ ןגעלפ ךַאוו א לֶאמ ייווצ .תוריזג ןגעק

 ןופ םימחרה-ירעש יד ,ןעשעג טינ זיא סנ ןייק רעבַא .טסאפעג ןבָאה

 .זדנוא ראפ טכאמראפ ןבילבעג ןענייז ,למיה

 ןופ ןדיי יד ןרַאוועג טראפשראפ ךיוא ןענייז אטעג רעשטבול ןיא

 עקימורא יד ןופ סעקינבושיי יד ןוא (שטיוועינגענ) טאטשיינ ,שטיטאלעד

 ןופ קורב םייח ןרָאוועג טמיטשאב ןענייז אטעג םענופ שארב .רעפרעד

 ךיז ןבַאה תוריזג יד .שטיטאלעד ןופ שטיוועלעקנאי לרעב ןוא שטבול

 עצנאג סָאד ןבעגפַא טזומעג רימ ןבָאה טשרעוצ :רעהפיוא ןא ןטַאשעג

 זיא סָאוו ,לבעמ עקיצניוו סַאד ןוא ןכאז עלופטרעוו ,גנוריצ ,טלעג

 טָאה טייקיניילק רעדעי ראפ .םייוג יד ןופ יירעביור רעד ךַאנ ןבילבראפ

 טונימ רעד וצ טָאה ןעמ .ןפַארטש-טלעג ערעווש טגיילעגפיורא ןעמ

 : תוכאלמ-ילעב יד .טסולגראפ ייז ךיז טָאה'ס סָאוו ,ץלא ןלעטשוצ טזימעג

 ראפ ןוא ןשטייד יד ראפ ןטעברא טזומעג ןבָאה .א.א רעטסוש ,רעדיינש

 .סעווראב ןוא טעקאנ טעמכ ןעוועג ןעמ זיא ןיילא ,ייצילָאּפ רעקיטרַא רעד

 טריקיזיר טָאה ,דרע רעד ןיא ןבָארגאב וצ סעפע ןויוואב טָאהס רעוו

 יוג א ייב סָאד ןטייבסיוא וצ ,ָאטעג ןופ ןכַארקעגסיורא ןוא ןבעל ןטימ

 .ןבעל םייב רעדניק יד ןטלאהרעד וצ ףיוא ,טיורב לקיטש א ראפ

 קיסיירד ,רעטסוש רעד ,לוועט ןופ זיוה ןיא טניווועג ןבָאה רימ

 ןשטנעמ יד .פַאק ףיוא פַאק ןגעלעג זיא ןעמ ,רעמיצ ןייא ןיא ןשטנעמ

 ןטצעל ןזיב רעבָא ,םירעוו ןוא זייל ןופ ןרָאוועג ןסערפעצ שממ ןענייז

 ,ןוחטב םעד ןריולראפ טינ ןוא ןכָארבעגנייא טינ ךיז ןעמ טַאה טנעמַאמ

 .העושי א ןעמוק טעוו'ס זא

 ,עטנעי ,רעטכַאט סבר רעשטבול םעד טבעלעג ךיוא טאה ָאטעג ןיא

 בר רעשטבול רעד .שטיווָאנאראב ןופ שטיווָאניבאר ר"ד ,ןאמ רזא טימ

 וענופעג ךיז טַאה ןיציבר יד ןוא ,רעירפ טייצ עצרוק א ןברַאטשעג זיא

 ןעוועג עידומ ןיציבר יד טַאה גַאט ןסיוועג א .ַאטעג רעקדעראווַאנ ןיא
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 שטבול ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעגסיורא ןענייז רעדרעמ יד זא ,ןעטנעי

 רימ ןבָאה ,"הרושב" יד טרעהרעד .ךאוו רעד ףיוא ןייז לֶאז ןעמ ןוא

 טינ ךיא ןעק טנייה זיב .טיוט ןפיוא טראוועג ןוא יודיו טגַאזעג עלא

 ןפיולטנא וצ טריבורפ טינ גַאט םענעי ןיא ןבָאה רימ סָאווראפ ,ןפיירגאב

 ,ןטלאהעגּפַא ןופרעד זדנוא טלָאוו חוכ רעמייהעג א סעפע יוו ,ָאטעג ןופ

 עטכידעג ןעוועג ןענייז ,ןעגנאלרעד וצ טנאה ןטימ שממ ,זדנוא םורא שטָאכ
 געט רַאּפ א רעבירא ןענייז סע .ךיז ןעוועטאר וצ זטכיזסיוא ןוא רעדלעוו

 .ועמוקעג טינ ןענייז רעדרעמ יד ןוא ,טיוט ןפיוא גנוטראוורעד ןיא

 טייצ רעצרוק א טימ טַאה ןעמ ןעוו זא ,ןענַאמרעד אד ךיא ליוו ,בגא

 ,ןאמ ריא טימ ןעטנעי בורג םוצ טכארבעג ,הטיחש רעד תעב ,רעטעפש

 ןופ גאט רעד זא ,ןשטייד יד וצ ןעירשעגסיוא שטיווַאניבאר ר"ד טַאה

 ןלעוו ,רעריפ םענעגושמ רעייז טימ ןעמאזוצ ,ןעמוק רעכיז טעוו המקנ

 ,ןעטנעי ןעמונעגמורא טָאה רע .סנכערבראפ יד ראפ ןלַאצאב רעייט ייז

 .בורג ןיא ןלאפעגניירא עדייב ייז ןענייז יוזא ןוא ,ןבעגעג שוק א ריא

 ייוצ אטעג ןיא ןעמוקעג ןענייז ,1942 ,הספ ְךַאנ געט רַָאּפ א

 ,ןייטשרעפלא םהרבא ,ןוז סילתפנ ןעמונעגסיורא ןבָאה ייז .סעצווַאפאטסעג

 בוטש ןופ טריפעגסיורא ייז טָאה ןעמ .ןקורב םייח ןוא ןעמולבנעזַאר קחצי

 זיב ןפיולטנא וצ ןזיוואב ךַאנ טַאה קורב םייח .ןסָאשרעד טרַא ןפיוא ןוא

 רימ .ןסַאשרעד ןוא טגָאיעגנַָא םיא ןבָאה ייז רעבַא ,ףיוה סרתסא-הרש

 -אטיוא ןייז טימ ,קורב םייח לייוו ,ךעטסאפ א ןַא ףַאש יוו ןבילבעג זענייז

 טומ ןבעגעגוצ ,טסיירטעג קידנעטש זדנוא טָאה ,ןסיוו ןוא המכה ,טעטיר

 .ןוחטב ןוא

 ןיתא ןקישוצרעבירא ,לעפאב א  ןעמוקעגנַא זיא קָאדעראווָאנ ןופ

 ןוא ,עטַאנ ,רעגַאווש ןטימ ךיא .טיילכאפ טרעדנוה אטעג רעשטבול ןופ

 טימ .טראפסנארט םעד ןיא ןלאפעגניירא ןענייז ,יקצעוועלורק יכדרמ-ךורב

 .תוחפשמ ערעזדנוא טימ טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה ןייוועג ןכעלקערש א

 טָאה בייוו ןיימ רעבַא .ןעז טינ ךיז רימ ןלעוו רעמ זא ,טליפעג ןבָאה רימ

 זעמ זא ,טלעופעגסיוא ןבָאה ייז זיב ,"טארנעדוי" םעד ןעור טזַאלעג טינ

 .אטעג רעקדעראווַאנ ןיא ןריפרעבירא רעדניק יד טימ ריא לֶאְו

 ןייק טריפעגרעבירא ןעמ טָאה שטבול ןופ ןדיי עקיאעפ-טעברא 0
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 ךיוא ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ .רעייש ןיא ןעברעשטש וצ ,שטיוועיבָארָאוו

 ןייז טימ טשקאב בקעי 'ר :קנעדעג ךיא עכלעוו ןופ ןדיי רעשטיטאלעד

 לוולעוו ,ןעייפ טימ לרעב ,החפשמ ןייז טימ שונייב 'ר ,עכענ ,רעטכַאט

 ןוא ,בקעי ,ןוז ןטימ ןרהא-השמ רעווש ןיימ ,עדלעז-היח ,שטיוועלעקנאי

 ןלעוו ייז זא ,טרעכיזראפ ייז טַאה ןעמ .רעדניק ייווצ טימ יורפ ןייז

 רענייא ןייק .ןבעל ןביילב עלא ןלעוו ייז ןוא ןגעוו ןגיילסיוא םייב ןטעברא

 ,טייהרעקידעבעל טנערבראפ ןעמ טַאה לייט א ,ןבילבעג טינ זיא ייז ןופ

 געוו םייב טראה ,בורג רעסיורג רעד ייב ןסַאשעצ ןעמ טָאה לייט א

 ,ןפיולטנא טריבורפ טָאה יקסוועשטשופאק ןושרג  .קַאדעראווַאנ -- שטבול

 ןיא ןלאפעגניירא רע זיא רעטעדנוווראפ א ,ןסַאשעגכַאנ םיא ןבָאה ייז

 .ןרַאוועג ןעקנורטרעד ןוא לכייט

 :ןדיי רעשטיטאלעד ןעוועג ךיוא ןענייז ַאטעג רעקדעראווַאנ ןיא

 רעד ,ןימינב ,ןוז ןטימ ל'מהרבא רעגַאווש ןיימ  ,עווייפ 'ר עטאט ןיימ

 השמ ,רעדניק יד טימ יקצעוועלורק עדלַאג ,החפשמ ןייז טימ ,ףסוי ,טחוש

 .רעטכַאט רערעגניי רעד טימ סעצנַאס

 ןוא ןעיורפ עטלא רקיע רעד ןבילבראפ ןענייז אטעג רעשטבול ןיא

 ,רעטסעווש ןיימ  ,לגייפ ,עמאמ ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ ,רעדניק עניילק

 טכארבעגמוא עלא ייז טַאה ןעמ .רעדניק יירד עריא טימ עילוט"עקטיא

 275 עטצעל יד טימ ןעמאזוצ ,בָא שדוח ןיא געט 24 ,עקפילדַאּפ ןיא

 ןיא ןדיי יד טרידיווקיל ךיוא ןעמ טאה גַאט םעד  .ןדיי רעשטבול

 .קַאדעראווַאנ ןיא ןדיי טנזיוט ייווצ ןוא שטיוועיבָארָאוו

 טצעזעגניירא זדנוא ןעמ טָאה ,ָאטעג רעקדעראווַאנ ןיא ןעמוקנַא ןכַאנ

 ןטסנעלק םייב .ךאד ןטליופראפ ,םענעכַארבעצ א טימ ,בוטש רעטלא ןא ןיא

 רימ ןגעלפ ןוז ןוא יורפ ןיימ טימ ןעמאזוצ .סאנ ןרעוו רימ ןגעלפ ןגער

 ןופ קחרמ א ןייג ,ייצילָאּפ רעקיטרַא רעד ןופ ךאוו א רעטנוא ,גַאט ןדעי

 גַאט ןצנאג א .ןגעוו יד ןריקורב םייב ,טעברא רעד וצ רעטעמַאליק ןביז

 עטקאהעגנַא ןוא דמאז טימ סעקשטאט ,רענייטש ערעווש ןפעלש רימ ןגעלפ

 ךיז ןלעפאב ןעמ טגעלפ טעברא רעד וצ ןקיטעפשראפ ראפ .ךעלדנייטש

 םוצ זיב ןסיימש ןעמ טגעלפ עקייהאנ א טימ ןוא ,דרע רעד ףיוא ןגייל

 ןיא קירוצ ןריפ ייצילָאּפ יד זדנוא טגעלפ טכאנראפ רעגייזא ףניפ .טיוט
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 ,סעקייהאנ טימ ןסיימש ,ןכאמ קזוח זדנוא ןופ ייז ןגעלפ געוו ןפיוא .ָאטעג

 עטיוט ןגיל קידנזַאלרעביא ,גנולייוראפ םשל ןסיש ןעמענ רַאג רעדַא

 טיורב םארג 120 ןעמוקאב ןבָאה עקידנטעברא יד .עטעדנוווראפ-רעווש ןוא

 ןיימ .ןעמוקאב טינרַאג ןבָאה ,טעבראעג טינ ןבָאה עכלעוו יד .גַאט א

 .טעבראעג טינ טָאה ןוא ןיילק וצ ןעוועג ךֶאנ זיא עלחר רעטכַאט

 ןייק טעברא ףיוא ןדיי עפורג א טקישעגקעווא ןעמ סָאה גָאט ןייא

 ןוא עפורג רעד ןיא ןלאפעגניירא זיא ,עטַאנ ,רעגַאווש ןיימ ךיוא ,קסנימ

 .ןעמוקעגמוא רע זיא טרַאד

 : קַאדעראווַאנ ןיא הטיחש רעד ןופ גַאט רעד ןעמוקעג זיא'ס

 ןוא טעברא רעד וצ קעווא ,קידנעטש יוו ,רימ ןענייז גאט םענעי

 ,טעברא רעד ייב ןעמ טָאה גנילצולפ .ָאטעג ןיא ןעלחר טזַאלעגרעביא

 ןא ןייז גָאט םעד טעוו'ס זא ,ןדייר ןעמונעג ,אפוג טַאטש ןיא ןעוועג זיא'ס

 .ָאטעג ןיא קעווא ןיא טעברא רעד ןופ טיירדעגסיורא ךיז ךיא באה .עיצקא

 רעיוט םייב .אטעג ןופ ןייגסיורא. טזַָאלעג ךיז ןוא ןעלחר ןעמונעג בָאה'כ

 -רעביא ןליופאב ןוא טנאיצילָאפ-ַאטעג רעשידיי א ןטלאהראפ זדנוא טָאה

 טינ טכאמעג ךיז רע טָאה ,םינונחת עגנאל ךַאנ .ָאטעג ןיא ןעלחר ןזַאלוצ

 -סטעברא ןפיוא יז טכארבעג ןוא ןעלחר טימ סיורא ןיב'כ ,קידנעעז

 .ץאלפ

 .טיילכאפ טרירטסיגער רעטעבראדרַאפ רעד זא ,למוט א ןרַאוועג זיא'ס

 רעכאנ .ןאמכאפ סלא ךיז ןבירשראפ ןוא םיא וצ טפוטשרעד ךיז בָאהיכ

 ,ןרירטסיגער ןעמונעג רעדיוו ןוא ףיוה א ףיוא ןבירטראפ זדנוא ןעמ טַָאה

 טָאה סיורג ןרַאוועג זיא שינעפוטש יד זא .לֶאצפַא ןא ראפ ןיוש רעבַא

 א טימ ןגַאלש וצ ןביוהעגנַא ,רעטַאט רעקדעראווַאנ א  ,טנאיצילַאּפ א

 .ןראשַאק יד וצ טריפעגפָא ןעמעלא ןעמ טָאה ףוס םוצ .שטייב רענרעדעל

 ןפורעגסיוא המישר א ןופ ןוא ןשטייד עטנפַָאוואב סיורא ןענייז טרַאד

 ןשטנעמ עקירעביא יד וצ ייז ןבָאה םעדכַאנ .רענעמ 200 ןופ ןעמענ יד

 .'! טייברא רעד וצ קירוצ ,ןדוי עטכולפרעפ" :ןעיירש ןעמונעג

 טזַאלעג ךיז זוא זדנוא טראוורעד'ס סָאוו ,ןענאטשראפ ןיוש ןבָאה רימ

 ,רעדניק יד טימ יורפ ןיימ ןעמונעג בָאה'כ .רעדלעפ-ןרָאק יד ןיא ןפיול

 רעזדנוא וצ קעווא ןענייז רימ ןוא ,ןוז ןטימ ל'מהרבא רעגַָאווש ןיימ
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 א טקעדטנא רעירפ ןכַאוו ראפ א טימ ןבאה רימ ווו ,ָאטעג ןיא גנוניווו

 ,.שינעטלעהאב עטריקסאמראפ טוג

 ןענייז אטעג ןיא ןעיירעסיש עטשרע יד טרעהרעד ןבָאה רימ רָאנדיוו

 ןיא ןיירא טרָאד ןופ ןוא לקעד א ןבייהעגפיוא ,עפאש א ןיא ןיירא רימ

 עטאט ןיימ ךיוא .לקעד ןטימ טכאמראפ קירוצ ןוא שינעטלעהאב רעד

 ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא טקיטשעג םיא טָאה'ס רעבָא ,זדנוא טימ ןעוועג זיא

 ךיז ןוא ןייגסיורא ןטעבעג םיא רימ ןבָאה .קראטש רעייז ןטסוה וצ

 -מוא רעכיז עלא רימ ןלעוו םיא בילוצ לייוו ,םעדיוב ןפיוא ןטלאהאב

 ןופ סיורא רע זיא ,בצמ םעד ןענאטשראפ טוג טַאה עטאט רעד .ןעמוק

 יירד .רעטייל םעד ןעמונעגפיורא ןוא םעדיוב ןפיוא ןכַארקעגפיירא ,ןָארכס

 ןטרעפ ןפיוא .ןענופעג טינ םיא טָאה ןעמ ןוא ןגעלעג טרַאד רע זיא געט

 ייז ,טיילכאפ 200 ענעבילקעגפַא יד אטעג ןיא טכארבעג ןעמ טַָאה גַאט

 ןיימ זא .עיינ א ןעמיוצמורא ןוא אטעג ןופ םיוצ יד ןעמענרעדנאנאפ ןלֶאז

 פָארא רע זיא ,ָאטעג ןיא םורא יירפ ןעייג ןדיי יוו ןעזרעד טַָאה עטאט

 .טריפעגקעווא ןוא טפאכעג דלאב םיא טָאה ןעמ .םעדיוב ןופ

 טאה ןעמ יוו ,ןעזעג רימ ןבַאה סיורא טינעטלעהאב רעודניא ןופ

 רעד ףיוא זגייל ךיז ןלייפאב ייז ןוא רעזייה יד ןופ ןבירטעגסיורא ןדיי יד

 ,יסאשט יאוואד" :ןעירשעג ןכַאת ןטנאיצילַאפ יד .ףיורא םינפ ןטימ ,דרע

 ,רעטצניפ ןדאוועג זיא'ס ןעוו .(6! דלַאג ביג ,סרעגייז ביג) "! אטַאלֶאז יאוואד

 ןבירטעגפיורא ןעמעלא טטת ןעמ ןיא סאטיוא-טסאל ןעמוקעג ןענייז

 ןסָאשרעד ןעמ צה ,ף"הא שינ ךיג יוזא זיאס רעו .סאטיוא יד ףיוא

 ,עקנארק יד ןגַארטעגסיורא טאה ייצילָאפדאטעג עשידיי יד .טרַא ןפיוא

 ןבלעז ןיא ,טרטפשראפ יוז ןעמ טאה טקידנעראפ ןכַאה ייז ןעוו רעבַא

 טנפעעג ךיז טַאה םעדכַאנ .טינעטלעהאב רעודנוא ןעוועג זיא'ס ווו זיוה

 -פיורא ייז טַאה ןעמ ."סואר" :לעפאב א ןלאפעג זיא'ס ןוא ריט יד

 -פיוא ךיוא טַאה ןעמ .טריפעגקעווא ןוא ָאטיוא-טסאל א ףיוא טקאפעג

 רעביא .ןשטנעמ יד טרַאד ןופ טפעלשעגסיורא ןוא ןשינעטלעהאב טקעדעג

 םעד ןיא ,ןראוועג טעדרַאמרעד ןיא טפאכעג ןענייז ןדיי טנזיוט ייווצ

 .סעלציה יד ןופ זיוה ןבענ ,געוו רעבוילעש ןפיוא רבק-רעדורב

 ךיז טנפע'ס יוו ,טרעהרעד רימ ןבָאה שינעטלעהאב ןיא יוזא קידנגיל
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 ןבָאה ייז .טיילכאפ יד ןופ ןדיי ייווצ ןיירא ןעמוק'ס ןוא בוטש ןופ ריט יד

 םייב טגערפ רענייא יוו ןרעה רימ ;ןרעמיצ יד רעביא טכוזעג סעפע

 סַאד זא ,טגייצרעביא ךיז "? ןעייק םוצ סעפע ןענופעג ,ונ" :  ןטייווצ

 טייקכעלגעמ א ָאד זיא'ס יצ ,ייז ןגערפ ןסַאלשאב רימ ןבָאה ,ןדיי ןענייז

 רענייא זיא ,ןעמיטש ערעזדנוא טרעהרעד .שינעטלעתאב ןופ ןייגוצסיורא

 טייג !טציז" :לוק ןפיוא ךיוה ןַאטעג גַאז א ןוא עפאש םוצ ןעמוקעגוצ

 א רעניימ זיא רע ,טנאדנעמַאק ןשיליופ ןטימ ןדייר לעוו'כ !סיורא טינ

 טאה שטיווָאנוועי זא ,ןפורסיוא ןוא ןעמוק אד טעוו רע זעוו ;דניירפ

 ."שינעטלעהאב רעייא ןופ ןייגסיורא ריא טלָאז ,טקישעג םיא

 ןפיוא .ןעמוקעג טינ זיא רענייק ןוא געט רַאּפ א רעבירא ןענייז

 דליוו ןעמונעג טָאה יז .קאטא-עירעטסיה א ןעמוקאב עלחר טָאה גַאט ןטפניפ

 טַאה ןעמ ;ןקיאוראב טנעקעג טינ ןפוא םושב יז טַאה ןעמ ןוא ןכאל

 רעבָא ,ןקיטשרעד ןוא ןכאז יד פָאק ריא ףיוא ןגיילפיורא טלַאוועג ןיוש

 יד טימ ןסיבעגנייא ךיז טַאה יז ,קנאדעג א ןלאפעגנייא יורפ ןיימ זיא אד

 .טקיאוראב ףכית יז טַָאה סאד ;טולב זיב בייל ריא ןיא ןייצ

 טָאה ןוא טנאדנעמַאק רעד ןעמוקעג זיא גַאט ןטעביז ןפיוא טשרע

 "! טקישעג ךימ טַאה שטיווַאנוועי ,סיורא טייג" : שיליופ ףיוא ןעירשעגסיוא

 רעד .טייקכאווש ןופ ערוכיש יוו ,"ןָארכס" ןופ סיורא ןענייז רימ

 ןיא זדנוא ןריפניירא ראפ לבור טנזיוט טרעדַאפעג טָאה טנאדנעמַאק

 רע ןוא עמוס עטגנאלראפ יד ןבעגעג םיא ןבָאה רימ .ָאטעג םעניילק

 ןטלאהאבסיוא טרַאד ךיז ןבָאה רימ .ןיירא אטעג ןיא טכארבעג זדנוא טאה

 ,יד ןופ טרַא ןפיוא ,ןעמענ עדמערפ ףיוא סיורא רעכאנ ןוא געט עכעלטע

 .ַאטעג ןופ ןפאלטנא ןענייז עכלעוו

 שינ ןיוש ןבָאה רימ זא ,הרושב ערעטיב יד טסווורעד ךיז ןבָאה רימ

 רָאּפ א טימ .שטיוועיבָארָאוו ןיא ייס ןוא שטבול ןיא ייס םענייק רעמ

 טייצ עצנאג יד זיא סָאוו ,ןטאט ןיימ ןסַאשרעד ןעמ טָאה רעטעפש געט

 ייווצ ערעייז ןוא ןעקמיס טימ ןענאגאק ףסוי ךיוא יוו ,טסערא ןיא ןעוועג

 יז ןבָאה ָאטעג םעד ייבראפ טריפעג ייז טָאה ןעמ ןעוו .רעדניק ענייִלק

 '! טולב רעזדנוא ראפ המקנ טמענ ,ןדיי" :זדנוא וצ ןעירשעג
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 -פיונוצ ךיז בָאהכ ;ָאטעג ןופ ןפיולטנא וצ ןסָאלשאב ןבַאה רימ

 עשטיא ,ןיל םהרבא :רעמיצ רעזדנוא ןופ ןדיי יד טימ םעד ןגעוו טדערעג

 ןא ראפ ןבָאה רימ .שטיווַאניבאר ןוא ,רעשטיווַאנאראב רעד ,סנארַאלפ

 ןוא אטעג ןיא סאד טלגומשעגניירא ,לעמ ַאליק ןצפופ ןעמוקאב גוצנא

 טעברא רעד ייב טָאה ןיל םהרבא .ךרדל הדיצ -- טיורב טקאבעגסיוא

 .ןיירא ַאטעג ןיא טכארבעג ןוא ןליוק ןצכעז טימ סקיב א טעבנגעג

 לייוו ,טעברא רעד וצ סיורא טינ זוז ןיימ זיא גַאט ןטמיטשאב םעניא

 ןעמוק טגעלפ סָאוו ,שטייד רעד .טעפש רעייז קירוצ ןעמוק טגעלפ רע

 םיא טַאה יורפ ןיימ .ןכוז םיא ןעמוקעג זיא ,טעברא רעד וצ ןעמענ

 טסייוו רעמ ןוא טעברא רעד וצ קעווא ירפ ץנאג זיא רע זא ,טגַאזעג

 ןגרַאמ ךיוא טעוו ןוז ןיימ ביוא זא ,טנרָאוועג טָאה שטייד רעד .טינרַאג יז

 .זדנוא טימ רעטיב ןוא טכעלש רעייז ןייז טעוו ,טעברא רעד וצ ןעמוק טינ

 ןרופ טימ ןשטייד ייווצ ןרַאפעגניירא ָאטעג ןיא ןענייז גַאט ןבלעז םעד

 טעברא יד טקידנעראפ ןבָאה רימ ןעוו .לגיצ טימ ייז ןליפנַא ןליופאב ןוא

 יצ טקוקעגמורא ךיז ,טעבראעג בָאהַכ ןכלעוו ראפ ,שטייד ןייא טָאה

 טסמַאק קעוו וד סאד ךאמ ,עדוי" :רימ וצ ןַאטעג גַאז א ןוא טינ טרעה רענייק

 רעפטנע ןייק רימ ןופ ןעמוקאב טינ ."טופאק טסייג וד ןעד ,ריה ןאפ

 רעטציא .ץאז ןבלעז םעד טגַאזעג לֶאמ א ךַאנ רע טָאה ,דייר ענייז ףיוא

 ארומ בָאה'כ זא ,ןפורעגפַא ךיז ןוא טומ טימ ןעמונעגנַא ךיז ךיא בָאה

 .שטייד א טימ ןדייר וצ ןטַאבראפ זדנוא זיא'ס לייוו ,םיא טימ ןדייר וצ

 שטייד רעד טָאת !"טכינראג ךיד ךאמ ךיא ,ןעלליוו סעטטַאג םוא ,ךא"

 סָאוו ,"ריטלוק" רעשטייד רעיינ רעד ןגעוו טנשרדעצ ךיז ןוא ןפורעגסיוא

 ביוא ןוא ןֶא טינ םיא טייג המחלמ יד זא ,ןשטנעמ עקידלושמוא טעדרַאמ

 רענייא ןגַאלש ךיז ייז ןלָאז אט ,ןענילאטס טימ ןֶאט וצ טַאה רעלטיה

 .טניה עטציירעצ ייווצ יוו ,ןרעדנא ןטימ

 -ראפ טימ לופ זיא טנגעג עקימורא יד זא ,טלייצרעד ךיוא טָאה רע

 זא ,רעכיז זיא רע ,ןשטייד ךס א טעגרהרעד ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רענאזיט

 ןופ ןעוועטאר ךיז ןוא רענאזיטראפ יד וצ ןגַאלשרעד ךיו ןלעוו רימ

 .טיוט

 םענייא ןדעי ןבָאה רימ ;8אטעג ןופ ןפָאלטנא רימ ןענייז .טכאנייב
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 ךיוא בָאה ךיא ,ךרדל הדיצ -- לטיורב א ןבעגעג עפורג רעזדנוא ןופ

 .סקיב יד ןוא סעקעוושט טימ קאה א ןעמונעגטימ

 ןבָאה רימ ןעוו ,שינרעטצניפ טימ טליהעגנייא זדנוא טָאה טכאג יד

 רעצרעה טימ ,ןטָארד עקיכעטש יד רעטנוא ,דרע רעד ףיוא טראשעג ךיז

 ןקיטכיר א ףיוא ןריפ זדנוא לֶאז רע זא ,טַאג וצ הליפת ןוא דחפ לופ

 -אטעג יד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבירא עלא ןענייז רימ ןעוו .געוו

 .ןרעדנא ןכַאנ רענייא ,ןפיול טזַאלעג ךיז רימ ןבָאה ,ןטַארד

 זדנוא ןבָאה םיטאבעלאב ערעייז ךיוא ןוא ןליב ןעמונעג ןבָאה טניה

 ,ןשטייד יד ןעוועג עידומ ןבָאה ייז ןוא טרעיודעג טינ גנאל טָאה'ס .ןעזרעד

 כאנ יד ןטינשעצ טַאה רָאטקעשזַארפ א .ָאטעג ןופ ןפיולטנא ןדיי זא

 טרעהרעד רימ ןבָאה דלאב .טיילגאב זדנוא טָאה ןליוק ןופ לגַאה א זוא

 -רעטנוא יוו ,טיוט ןלאפ יורפ ןייז טימ סיל יוו טקרעמאב ןוא ןעיירשעג

 ןוא סעטסוק ןשיווצ טפאכעגניירא ךיז ןבָאה רימ .ןעגנאז ענעטינשעג

 רֶאנ טַאה ןעמ ןוא ןרַאוועג ליטש זיא'ס זיב ,העש רַאּפ א טרַאד ןגעלעג

 טשרע .הללי א ןיא ךיז ןעייגראפ ןוא טניה ןליב טייוו-ץעגרע יוו טרעהעג

 רעבוילעס ןטימ ,געוו ןיא ןזַאל וצ טרידיצעד ךיז רימ ןבַאה טלַאמעד

 ארומ ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,ערעזדנוא ןעוועג זיא טכאנ יד .טקארט

 .רענאזיטראפ יד בילוצ ,ןגעוו יד ףיוא טכאנייב ןייג וצ טאהעג

 טינ ,דלאוו א ןיא טקעטשראפ ןסעזעג רימ ןענייז גָאט ןרעדנא םעד

 שטיטאלעד זיב ןעגנאגרעד רימ ןענייז טכאנ עטייווצ יד ; בוילעס ןופ טייוו

 ןיוש ןגערב יד ייב זיא ןאמעינ רעד .ךייט םוצ טזֶאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא

 א טימ ןעמיוושרעבירא סזומעג םיא סאה ןעמ רעבַא ,ןריורפעג ןעוועג

 .זייא ןופ יירפ ןעוועג ךַאנ רע זיא ךייט ןטימ ןיא לייוו ,עקדַאל

 א טכוזעגפיוא ,עקדַאל א ןענופעג עקידרוי ןופ טייוו טינ בָאה ךיא

 ןוא יורפ ןיימ טימ ןעמיווש טזַאלעג ךיז ןוא ,עלסַאיוו א טָאטשנַא ,גנַארד

 לרעטכַאט ןיימ זיא גערב ןטייווצ ןופ טנעָאנ ןיוש .ךייט ןרעביא רעדניק

 םייב יז ןפאכוצנַא ןזיוואב םיוק טָאה יורפ ןיימ ;רעסאוו ןיא ןלאפעגניירא

 טרעקעגמוא ךיז בָאה'כ .רעסאוו ןטלאק"זייא ןופ ןפעלשסיורא ןוא לטנעה

 רעזדנוא ןופ ןשטנעמ עלא טריפעגרעבירא ןוא ךייט גערב ןקניל םוצ קירוצ

 .ןיזערעב ןייק קעווא ןוא דלאוו ןיא ןיירא ךַאנרעד דלאב ןענייז רימ .עפורג
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 ןיא טזַאלעגרעביא ןעמעלא רימ ןבָאת ןיזערעב וצ טנעָאנ קידנעמוק

 םירעיופ עטנאקאב וצ קעווא רימ ןענייז ןעל'מהרבא טימ ךיא רַאנ ,דלאוו

 יד ןיא ,ןגעלפ רימ עכלעוו ייב ,ןטסירק עכעלטנרָא רעייז ,ןיזערעב ןיא

 ןטלאהאב טאהעג למהרבא טָאה ייז ןופ םענייא ייב .שיפ ןפיוק ,ןטייצ עטוג

 .ןכאז ענייז

 ןיא ןיירא ןוא ריט ןיא טפאלקעגנַָא ן'העשדטנווַא יד ןיא ןבָאה רימ

 רעזדנוא ןופ ןוז ןקירָאי ןצכעז םעד ןפַארטעג טרָאד ןבָאה רימ ;בוטש

 קידנעעזרעד ,ןקארשרעד רעייז ךיז טַאה ץעגייש רעד .רעיופ ןטנאקאב

 יד ןשַאלראפ ןוא פמָאל םוצ ןפַאלעגוצ זיא רע ,טסעג עטראוורעדמוא יד

 ןעוועג אד ןענייז רעירפ גַאט א טימ זא ,טלייצרעד זדנוא טָאה רע .טיונק

 גנילצולפ .רענאזיטראפ יד טימ ןסָאשעגרעביא ךיז ןבָאה ןוא ןשטייד יד

 טרעלקעג טינ ךס ןייק '! טייג טנאיצילַאּפ א" :זדנוא וצ יירשעג א רע טיג

 םייב לזמ רעזדנוא ןריבורפ קעווא ןוא בוטש ןופ ןפָאלעגסיורא רימ ןענייז

 .ןכאז ענייז ןטלאהאב טַאה ל'מהרבא ווו ,טסירק

 טָאה רע ;ץעגייש רעגנט א ריט יד סנפעעג זדנוא טֶאה אד ךיוא

 םעד ןקעוווצפיוא רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירא זיא ןוא ןציז ןטעבעג זדנוא

 -מורא ןדייב זדנוא רע טַאה ,ןיירא זיא רעיופ רעטלא רעד רֶאנ יוו .ןטאט

 ןעגנערב וצ ןוז םעד ןליופאב טָאה רע .טנייוועג ןוא טשוקעג ,ןעמונעג

 .תוחפשמ ערעזדנוא ןגעוו טגערפעגכָאנ ךיז ןוא ןסע

 סל'מהרבא ,רעדניק יד טימ יורפ ןיימ זא ,טלייצרעד םיא ןבָאה רימ

 ףיוא ןטראוו ןוא דלאוו ןיא זציז ןדיי עכעלטע ךַאנ ןוא עמַאינ זוז

 טינ םיא וצ לֶאז ייז ןופ רענייק זא ,ןטעבעג טָאה רע .רעקקירוצ רעזדנוא

 ראפ ןֶַאט ןוא ןסע טימ ןגרַאזאב זדנוא טעוו רע ;עדייב רימ רָאנ ,ןעמוק

 ןבעגעגטימ עקאט זדנוא טַאה רע .חוכב ןייז רַאנ טעוו רע סָאוו ,ץלא זדנוא

 טָאה ל'מהרבא .געז א ןוא ןעלדיר ייווצ ,זעק ,רעטופ לגירק א ,טיורב

 .עקנאילמעז א ןעיובפיוא ןלָאז רימ ווו ,הצע ןא טגערפעג םיא ייב

 רעמַאט לייוו ,עגארפ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ טגַאזעגּפַא ךיז רעבַא טָאה רע

 טָאה רע זא ,ןייז דשוח ,קפס ןַא ,רימ ןלעוו ןעניפעג זדנוא ןעמ טעוו

 ןיא ןבָאה רימ .לווייט םוצ ןסיוועג ןייז טפיוקראפ ןוא ןבעגעגסיוא זדנוא

 ןייז ןופ טייקנייר יד ןוא ענייז תונווכ עכעלרע יד טליפרעד דייר ענייז
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 ,ןאטעג רעטיצ א סעפע טַאה רעצרעה ערעודנוא ןיא .ץראה ןוא ןסיוועג

 ךיז ןעניפעג םודס ןיא ךיוא ןוא ןברַאדראפ טינ טלעוו עצנאג יד ךאנ זיא

 6 ןשטנעמ עטוג ןוא עכעלרע ךֶאנ

 ךיוא .עינשאטַאּפ ןבענ רעדלעוו יד ןיא ,ןקיזאק וצ קעווא ןענייז רימ

 זדנוא טָאה ןוא ןבילבעג ןבעל זיא'ס רעוו ,טגערפעגכַאנ ךיז טַאה רע

 טגיילעגרַאפ םיא ןבָאה רימ .ןעלדיר ייווצ ןוא טיורב ,לפאטראק ןבעגעגטימ

 רימ ןבָאה ףיורעד | ; זייפש .טימ ןגרַאזאב זדנוא לֶאז רע ידכ ,טלעג

 רימ ביוא רֶאנ ,זדנוא ןופ רעמ רע טָאה טלעג זא ,רעפטנע ןא ןעמוקאב

 .ןעמוקאב ץלא ראפרעד ןעמ ןעק ,תורוחס .ןכאז סעפע ןבָאה

 ,("עטַאלב עשיפלעוו") "ָאטַאלב עשטליוו" ןיא טצעזאב ךיז ןבַאה רימ

 ןבָאה רימ .סערַאנ ערעייז טאהעג ןבָאה ףלעוו יד ווו ,דלאוו ןיא טרַא ןא

 ,רעמייב עגנוי עטגעזעגנַא טימ טנעוו יד טגיילראפ ,בורג א ןבַארגעגסיוא

 טריקסאמראפ ןביוא ןופ ןוא ןייגפַארא םוצ רעטייל א טלעטשעגניירא

 וצ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא ןטַאשראפ ץלא טָאה יינש רעד .ךעלעמייב טימ

 רעבַא .ןשטנעמ ןיפ שינעטלעהאב א ןיא אד זא ,ןסיורד ןופ ןענעקרעד

 זיא סָאוו ,גיוא שירעיופ א ןופ ןטלאהאבוצסיוא ךיז רעווש רעייז זיא'ס

 ךעלעקניוו ענעגרַאבראפ ענייז עלא ןעק ,דלאוו ןטימ טנעַאנ ןוא ןגייא

 .ןדמערפ א ןופ חיר םעד ,היח א יוו ,טריפשרעד ןוא

 ,ןקיזאק וצ ןעמוקעג רעטעפש םישדח ייווצ א טימ ןענייז רימ ןעוו

 ןסייוו ,רעפרעד עקימורא יד ןיא םירעיופ יד זא ,טלייצרעד זדנוא רע טָאה

 לייוו ,טרָא םעד ןזַאלראפ וצ זדנוא ט'הצע רע ,סיוא ךיז ןטלאהאב רימ ווו

 .ןשטייד יד וצ ןבעגסיורא זדנוא ןלעוו םירעיופ יד

 ארומ ןיוש ןבָאה רימ רעבָא ,ןזַאלראפ טינ טרָא םעד ןבָאה רימ

 רימ ןוא ןכָאוו יירד א ךרוד ןענייז .ןסע ןטעב םירעיופ יד וצ ןייג טאהעג

 זא ,טגיילעגרַאפ רעגַָאווש ןיימ טָאה .רעגנוה ןופ ןלַאוושעג טושפ ןרעוו

 ןרעביא ףיוא עטקעדעגוצ) לפַאטראק "סעצפַאק" ןכוז ןייגסיורא ןלֶאז רימ

 רימ ןבָאה סרעטוכ יד ןופ םענייא ףיוא .(לפָאטראק טימ רעבירג רעטניוו

 .ןבעל םייב ןטלאהרעד זדנוא טָאה סָאד ןיא "ץעפַָאק" אזא ןענופעג עקאט

 ןוא רעייפ םורא ןסעזעג ןענייז רימ ןעוו ,ןגרַאמירפ ןסיוועג א
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 רימ ןבָאה "'! ךרעוו יקור" :יירשעג א טרעהרעד רימ ןבָאה ,ןסע טכָאקעג

 סאד .ךיוה רעד ןיא טנעה יד ןבייהעגפיוא ןוא טגלָאפעג ךיז טייטשראפ

 .ןעמַאנ סנילאטס ףיוא דאירטַא ןופ רענאזיטראפ עכעלטסירק ןעוועג ןענייז

 ,רעכעלייל יד ,לוויטש יד ,טלעג סאד ןעמונעגוצ ,טרידיווער זדנוא ןבָאה ייז

 ,סקיב יד ןעמענוצ טלָאוועג ךיוא ןוא טפאשעגנייא ךיז ןבָאה רימ סָאוו

 ,טרעלקעגפיוא ייז טָאה רע ,טזַאלרעד טינ סאד טַאה ייז ןופ רענייא רָאנ

 .רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןוא זייפש ןייק ןגירק טינ רימ ןלעוו סקיב ןֶא זא

 רעזדנוא רעבַא ,ןעמענטימ זדנוא ןלֶאז ריז זא ,ןטעבעג ייז ןבָאה רימ

 עכלעזא ראפ ןוא רעביור טייז ריא" :  לייוו טסיזמוא ןעוועג זיא ןטעב

 ןענייז ,רעטעפש ןכַאוו ייווצ ."רענאזיטראפ ןשיווצ טרַא ןייק ָאטינ זיא

 ןבָאה רימ סָאוו ,סקיב עקיצנייא יד ןעמונעגוצ ןוא ןעמוקעג רעדיוו ייז

 .טאהעג

 ןזַאלראפ וצ ןעוועג ןעגנוווצעג רימ ןענייז רעטעפש געט ראפ א טימ

 -ניירא ךיז ןבָאה רימ .טרַא רעדנא ןא ףיוא ןייגרעבירא ןוא עקנאילמעז יד

 עטריקסאמראפ רעמ ןוא ערעסעב א טיובעגפיוא ןוא גראב א ןיא ןבָארגעג

 ןשטייד יד ןופ ייס ,ןטלאהאבסיוא טפראדעג ךיז ןבאה רימ .עקנאילמעז

 ןעגנודניבראפ ןטלאהעגנַא ןבָאה רימ .רענאזיטראפ לייט א ןופ ייס ןוא

 טימ ןפלעהסיורא טפַא ןגעלפ רימ ןכלעוו ,אשימ ,רעיופ א םענייא טימ

 עטשרע יד ןזַאלראפ ןכאנ געט ראפ א .טפאשטריוו ןייז ןיא טעברא

 ןבָאה ייז זא .ןכוז זדנוא רענאזיטראפ יד ןעמוקעג ןענייז עקנאילמעז

 ןוא ןעלטיה ענעגייא יד ןסַאשעגכרוד ייז ןבָאה ,ןענופעג טינ םענייק

 ןוא ןסַאשעג ליז ףיוא ןבָאה רימ זא ,רידנאמַאק רעייז ראפ טרסמראפ

 ןעמ זא ,לעפאב א ןבעגעגסיורא טַאה רידנאמַאק רעד .ןפַאלטנא רעכאנ

 טסווורעד ץלא סאד ךיז ןבָאה רימ .םיא וצ ןעגנערב ןוא ןפאכ זדנוא לֶאז

 ןיימ טפאכעג ןבָאה ייז ,ללכה .רעלדניבראפ רעזדנוא -- ןעשימ ןופ

 .שינעטלעהאב רעזדנוא ןיא ייז ןריפ וצ םיא ןעגנוווצעג ןוא רעגַאווש

 .רידנאמַאק םוצ טכארבעג ןוא ןשטנעמ ייווצ ערעזדנוא ןעמונעג ןבָאה ייז

 סָאד ןשאוועגפַא םעדכַאנ ,ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז ןעמ טַָאה געוו ןפיוא

 רעד ןענאטשעג זיא'ס ווו ,ןעעפאשט ףרַאד ןיא טכארבעג ןוא טולב

 -ייבראפ זיא ןסיורד ןיא יוזא קידנטראוו .דאירטַא רעייז ןופ רידנאמַאק

 ךיז טקערש" :ןַאטעג גאז א טָאה ןוא ןאזיטראפ רעשידיי א ןעגנאגעג
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 ןוא עקינייז סאד טגָאזעגפַא ;"ןֶאט טינרָאג ךייא טעוו ןעמ ,הרבח טינ

 םעד ןענאטשראפ טַאה רידנאמַאק רעד ;ןעוועג עקאט זיא יוזא .קעווא

 ןייג וצ ןעוועג טעפש ןיוש זיא'ס "וו ,תויה .טיירפאב ייז טֶאה ןוא תמא

 ןיימ .ןפָאלש םוצ טרַא ןא ןוא ןסע ייז ןבעג וצ ןליופאב רע טַאה קירוצ

 ,דאירטַא ןיא זדנוא ןעמענפיוא ןופ עגארפ יד טריראב רעדיוו טָאה רעגָאווש

 ייִז ןוא רעוועג ןייק טינ ןבָאה רימ לייוו ,טגַאזעגפַא םיא טָאה ןעמ רעבַא

 רידנאמַאק רעד .ןשטנעמ ערעייז ראפ רעוועג גונעג טיג ךיוא ןבָאה ןיילא

 טינ ןענופעג ךיז טַאה סָאוו ,באטש םוצ ווירב א ןבעגעג םעד ןגעוו טַאה

 עבלעז יד ןעמוקאב רימ ןבָאה טרַאד ךיוא רעבַא ,טשקאב ןופ שייוו

 ןוא אטעג רעקדעראווַאנ ןיא ןייגקירוצ ןסַאלשאב טָאה סנארַאלפ עשטיא

 ,ןאמעינ ןזיב טכארבעג םיא ןבָאה רימ .רעדורב ןייז טרַאד ןופ ןריפסיורא

 ןוא ךייט ןטעוואקראפ-דזייא םענופ ,גערב ןטייווצ ןפיוא רעבירא זיא רע

 ,ָאטעג םענופ קירוצ ןייגסיורא רעבָא ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא םולשב זיא

 .לענוט א ןבָארג וצ ןביוהעגנַא ייז ןבָאה .ךעלגעממוא ןעוועג ןיוש זיא

 א ןעמיקעגרַאפ זיא ,ןבָארג וצ טקידנעראפ םיא ןבָאה ייז רעדייא ךַאנ

 זיא סנארַאלפ עשטיא .רעקנוב א ןיא ןטלאהאב ךיז ןבַאה ייז ןוא הטיחש

 יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא רעקנוב ןופ ריט םייב ןענאטשעג טכאנ ענעי

 -רעד ןשטייד יד יוו ,טרעהרעד רע טַאה גנילצולפ .ןסיורד ןופ תולוק

 ירשעג א טאה רע .םורא םיא ןעלגניר ןוא רעקנוב םוצ ךיז ןרעטנעענ

 טימ ,ןסיורד ןיא ןפַאלעגסיורא זיא '!ךיז טעוועטאר ,ןדיי" :ןַאטעג

 שינרעטצניפ יד ןוא םיוצדַאטעג ןרעביא ןעגנורפשעגרעבירא טעפמיא

 זיב ןעגנאגרעד טכאנ עבלעז יד ךאנ זיא רע ;ןעגנולשעגנייא םיא טַאה

 םיא זיא'ס זיב ,ןטלאהאבסיוא ךיז רע טַאה געט טכא עצנאג .שטיטאלעד

 .עקנאילמעז רעזדנוא ןיא קירוצ ןעמוק וצ ןעגנולעג

 ןעוו זא ,טסווועג ןבָאה רימ .גנילירפ רעד טרעטנעענרעד ךיז טאה'ס

 ןלעוו רימ ןוא םורא ץלא ןסיגראפ ןאמעינ רעד טעוו ,ןזַאל טעוו זייא רעד

 ןגירק טינ ןוא בושיי ןכעלשטנעמ א ןופ ןסירעגפַא ןייז טייצ עגנאל א

 ,זייפש טימ ןגרַאזראפ ךיז סנטייצאב ףראד ןעמ זא ,סע טסייה .זייפש ןייק

 .רעגנוה ןופ ןעמוקמוא טינ ןליוו רימ ביוא
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 ,סענאגאנ ןוא ןסקיב טעבראעגסיוא ץלָאה ןופ טָאה ,רעלַאטס רעד ,ןיל

 ,רעוועג אזא טימ "עטנפַאוואב" .עטכע יוו ןעזעגסיוא עקאט ןבָאה עכלעוו

 בוטש ןיא ןיירא ןענייז רימ .סרַאטוכ יד ןופ םענייא וצ קעווא רימ ןענייז

 ןענאפשנייא וצ רעיופ םעד ןליופאב ןוא טנאה ןיא "סענאגאנ" יד טימ

 ,ןענייוו ןעמונעג טָאה רעיופ רעד .ןרָאפ ץעגרע ןפראד רימ לייוו ,דרעפ א

 ןעמענקעווא םיא ייב ןלעוו רימ ביוא ,טינ רע טַָאה דרעפ ןייא יוו רעמ זא

 בָאה ךיא .טפאשטריוו ןייז ןטלאהפיוא ןענעק טינ רע טעוו ,דרעפ סַאד

 ביוא ,סטכעלש ןייק ןַאט טינ םיא ןלעוו רימ זא טרעכיזראפ ,טקיאוראב םיא

 טָאה רעיופ רעד .ןרָאפטימ ךיוא רע לֶאז אט ,דדעפ ןגעוו ךיז טגרַאז רע

 .ןָאטעג יוזא עקאט

 ןגעלעג ךַאנ זיא יינש רעד :טכאנ-רעטניוו עקיטכיל א ןעוועג זיא'ס

 ןיוש טָאה ןעמ רעבַא ,רעטופ יוו רעכייוו א ןוא רענייר א ,רעסייוו א

 ךיז ןקעוו רעמייב יד ןוא לטניוו-גנילירפ רעדלימ א טגַאי'ס יוו ,טליפעג

 ןסקיב ענעצלַאה יד טימ ,ןדיי סקעז יד טימ ןטילש רעד .רעווילג רעייז ןופ

 טלָאוו'ס יוו ,םענעגנא ןוא ךיג טשטילגעג ךיז טַאה ,סעציילפ יד ףיוא

 .ןרַאי עטוג עקילַאמא יד ןיא "קילוק" רעכעלדירפ א ןעוועג

 יד וצ ןיירא ןענייז רימ ןעוו ,ןגיוושעג טָאה דלאוו רעווָאניָאוו רעד

 ךעלקעז רֶאּפ א ןדָאלעגנַא ןבָאה רימ .זייפש ןבעג וצ ןליופאב ןוא םירעיופ

 ,טכאנייב ףלעווצ רעגייזא .קינָאה ןוא ןטשרווו ,שיילפ ,ןפיורג ,טיורב ,לעמ

 טימ קירוצ ןרָאפעגסיורא רימ ןענייז ,יירעליב רעשיטניה א ןופ טיילגאב

 .ןעייפַארט ערעודנוא

 רימ .זָאבָא ןשינאזיטראפ ןסיורג א ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה געוו ןפיוא

 ןבָאה רימ ווו ,ןשרַאפסיוא זדנוא ןעמ טעוו רעמַאט ,ןקַארשרעד ךיז ןבָאה

 רעבַא .םעד ראפ ןסישרעד זדנוא ןעמ טעוו קפס ןַא ןוא זייפש ןעמונעג

 ןענייז רימ ןעוו .ןריקיזיר זומ ןעמ ,הרירב רעדנא ןייק טינ ןבָאה רימ

 טָאה רע ןוא ןאמכאוו א ןעזרעד זדנוא טַָאה רעטנעענ ןעמוקעגוצ

 ןוא ןרַאלראפ טינ ךיז בָאה ךיא "!לַאראפ יאוואד' :ןעירשעגסיוא

 עבלעז יד ,ענעגייא) "!יוו קאק ימאס עיקאט ,עיִאווס אד" :טרעפטנעעג

 טַאה עבלעו סַאד .לעפאב א ןלאפעג זיא "!ידאשַאל יאנאגַאפ" .(!ריא יוו

 םולשב ךרוד רימ ןענייז ןפוא אזא ףיוא .לֶאמ טייווצ א טרזחעגרעביא ךיז
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 טיירפאב םעדכַאנ ןבָאה רימ .עקנאילמעז רעזדנוא וצ קירוצ ןעמוקעג ןוא

 ךיז וצ ןרַאפעגקעווא רענעדירפוצ א זיא רע ןוא דרעפ ןטימ רעיופ םעד

 .םייהא

 ייב דרעפ א ןעמונעג רעדיוו רימ ןבָאה רעטעפש ןכַאוו ייווצ טימ

 -יוזא .לפַאטראק טימ ןגָאוו ןלופ א טכארבעג ןוא םירעיופ יד ןופ םענייא

 ןעמוקעגרעביא םולשב ןוא זייפש טימ טגרַאזראפ ךיז רימ ןבאה םורא

 ןוא רעסאוו טימ ןרַאוועג ןסַאגראפ זיא םורא ץלא ןעוו ,ןכַאוו ראפ יד

 ןכעלשטנעמ א ןופ ןסירעגפַא ,לזדניא ןא ףיוא יוו ןסעזעג ןענייז רימ

 ןוא טמעראוועג ךעלביל טָאה ןוז יד : גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא'ס

 טימ טקעדאב ךיז טַאה םורא ץלא .טנקירטעגסיוא טַאה רעסאוו סָאד

 ןגיולפעג יירעלירט א טימ ןענייז ךעלעגייפ .ןעמולב ןופ עפש א ןוא סנירג

 ,ךעלעזערג ,ץלֶאה ךעלקיטש ךעלעבַאנש יד ןיא ןגַארטעג ,םיוב וצ םיוב ןופ

 ךיוא .ןבעל יינ א וצ טכאוורעד טָאה ץלא .ןטסענ ערעייז טיובעג ןוא דרע

 .רערעטנומ ןוא רעיירפ טליפרעד ךיז ןבָאה רימ

 א טגיילעצ ,ןסיורד ןיא ןסעזעג רימ ןענייז גַאט אזא םענייא ןיא

 םעד רימ ןרעה גנילצולפ .לפַאטראק טימ פאט א טכָאקעג ןוא לרעייפ

 טייגרעד סע ,זדנוא ןופ טייוו טינ ,גנוגעוואב רעקראטש א ןופ גנאלקפָא

 ? ןייז סַאד ןעק רעוו ,זדנוא טלאפאב קערש א .דייר ןופ אכע רעד וליפא

 עטנפָאוואב ייווצ רימ ןעעז ,סעבלוב עסייה יד ןסע ןוא יוזא ןציז רימ ןעוו

 ןענייז סָאד זא דלאב ןענעקרעד רימ ; זדנוא וצ ךיז ןרעטנעענרעד ןשטנעמ

 '! ישטשיראוואט עטיוווטסארדז" א טימ ייז ןסירגאב רימ .רענאזיטראפ

 .ןעמאזוצ זדנוא טימ ןסע ןצעז ךיז ייז ןטעב ןוא

 ,ןשטייד יד ןופ סיוא ךיז ןטלאהאב סָאוו ,ןדיי ןענייז רימ זא ,טרעהרעד

 .נ.א דאירטַא ןשינאזיטראפ ןופ ןענייז ייז זא ,טלייצרעד זדנוא ייז ןבָאה

 זדנוא ןלעוו ייז ןוא ןדיי ךס א ךיז ןעניפעג ייז ייב זא ,ווַאלאקשט ןופ

 ,רענאזיטראפ עשידיי יד זוא טרעיודעג טינ גנאל טָאה'ס .ןעז ןלעוו רעכיז

 ןוא טשוקעג ךיז ןבָאה רימ .זדנוא וצ ןעמוקעג ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 ,ןדיי ךַאנ וצרעד ,ןדיי עקידעבעל ךַאנ טעו ןעמ סָאוו ,דיירפ ןופ טנייוועג

 ןבָאה ייז .טיוט ןוא רעייפ טימ אנוש םעד ןלֶאצ ןוא המקנ ןעמענ עכלעוו
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 רעפרעד עכלעוו ןיא ןזייוונָא ןוא ייז טימ ןרַאפ וצ ןטעבעג ךיוא זדנוא

 .ןשטייד ןייק ַאטינ ןענייז סע

 זיב טכיירגרעד ןוא טכאנייב טעפש |ןרַאפעגסיורא ןענייז רימ

 ,ןגעוו יד ףיוא ןכאוו טלעטשעגקעווא טַאה ןעמ .עירַאהאז-שטיטאלע

 יד ןרעביירט וצ ןביוהעגנָא ןוא ,שטיטאלעד ןוא שטבול ןייק ןריפ עכלעוו

 ןטביורעגנַָא ךיוא יוו ,ןרָאק ,לעמ ,םיריזח ,יק ייז ייב ןעמונעגוצ ,םירעיופ

 טנאפשעגנייא טַָאה ןעמ .וו.א.א רעדיילק ,ןפָאטש ,רעגוצנא :סטוג ןשידיי

 ןייק ןעמוקעגנַא רימ ןענייז ןגַאט ןעמונעג טָאהס זיב ןוא דרעפ 5

 ,דלאוו םוצ טנעַאנ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םירעיופ יד ייב .עוועיאלַאקימ

 א טלייטעגוצ ךַאנ ייז טָאה ןעמ ,טרעקראפ ,ןעמונעג טינרַאג ןעמ טַאה

 .ןטכארבעג םענופ לייט

 ןבעגעגסיורא זדנוא טַאה דאירטַא רעווַאלאקשט ןופ רידנאמַאק רעד

 רעגַאווש ןיימ טימ ,ךימ טַאה רע .דאירטָא ןייז וצ ןרעהעג רימ זא ,ריפאפ א

 לז ןופ רעוו ןוא ןשטייד יד ךיז ןעניפענ/ס ווו ,ןריפשסיוא טקישענ

 עבאגפיוא רעזדנוא ןבָאה רימ  .ייצילָאּפ יד ןיא זיא םירעיופ עקיטרַא

 עפורג א טימ קעווא רימ ןענייז םעדכַאנ .ןפוא ןטסעב ןפיוא טליפרעד

 סֶאוו ,יג םעד טפאכעג רימ ןבַאה טרַאד .שטיטאלעד ןייק רענאזיטראפ

 ,סיטלַאס םעד ךיוא יוו ,ןדיי יד ןביור וצ ןביוהעגנָא רעטשרע רעד טאה

 פאק ןיא ליוק א טימ ןעוועג דבכמ ןדייב ייז טָאה ןעמ ,עקנוש ייסקעלא

 ,רקיע רעד ,רעזייה ערעייז ןיא טאהעג ןבָאה ייז סֶאוו ,ץלא ןעמונעגוצ ןוא

 .ןדיי יד ייב טביורעגנַא ןבָאה ייז סַאוו

 ןשטייד יד ;טנגעג רעזדנוא וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה טנַארפ רעד

 רעירפ רָאי יירד טימ יוו יוזא ,הלהב רעדליוו א ןיא קירוצ ןפָאלעג ןענייז

 ןגעוו יד ןטינשעגפַא ייז ןבָאה רענאזיטראפ יד .ןסור יד ןפָאלעג ןענייז

 רימ ןבָאה ,1944 ,ינוי בייהנַָא .ןברוח ןוא טיוט ייז ןשיווצ טייזעג ןוא

 א .עדאנָאנאק-ןטאמראה א ןופ ןכליהפַא עטביוטראפ ,עטייוו טרעהרעד

 ןופ ןלייט עקידנפיירגנָא יד טסירגאב ןיוש רימ ןבָאה רעטעפש געט רָאּפ

 .טנגעג רעזדנוא טיירפאב טַאה עכלעוו ,יימרא רעטיור רעד

 זיא'ס ? ןעמ טייג ןיהווו רעבָא ,ןשטנעמ "עיירפ" קירוצ ןענייז רימ
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 'ץיבוביק ןימינב וסיגו וידלי ,ותשא ,יקסמינולס לארשי
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 ליפיוזא ןשיווצ ןדיי עטלייצעג -- ,"טעטש ןיא ןעמוקוצניירא קערש א ךַאד

 .ףלעוו-םייוג

 טריזיליבָאמ ךימ ןעמ טאה טרַאד .עיוויא ןייק קעווא ןענייז רימ

 טַאה עדיל ןיא .עדיל ןייק טקישעגרעבירא ןוא יימרא רעטיור רעד ןיא

 רעזדנוא ןופ ןאזיטראפ רענעזעוועג א | ,שטיוואלסוב רענעשזניא ךימ

 ןייִז ןיא טעברא ףיוא טשרמולכ ,יימרא רעד ןופ טיירפאב ,דאירטַא

 ןיירא ןוא שטיטאלעד ןייק יורפ ןיימ טימ קעווא דלאב ןיב'כ .גנולייטפָא

 רעשטבול ןיא טעבראעג בָאאכ | .בוטש | ןוימ ןיא | ןעניווו קירוצ

 רעד ייב .םילכ ןוא ןפַאטשדיור ןופ רעלעטשוצ סלא "טאניבמָאקמַארפיאר"

 ,עדיל ןיא ןרָאפוצמורא ךס א ןעמוקעגסיוא רימ זיא טעברא רעקיזָאד

 ןעוועג ןברוח רעד זיא םוטעמא .טעטש ערעדנא ןוא קסנימ ,שטיוואנאראב

 רכז א ןזַאל וצ ןַא ,ןרָאוועג טקעמעגּפַא ןענייז םיבוועיי עשידיי יד .סיורג

 .ןבעל ןשידיי ןכייר-קיטסייג ,ןקידנעילב ןקילָאמא םענופ

 .דרע רענעטלַאשראפ רעד ףיוא ךיז ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש זיא'ס

 ,ןליופ ןייק ןרַאפוצסיורא טייקכעלגעמ א ןפאשעג ךיז טָאה'ס רַאנ יוו

 .שזדאל ןייק ןעמוקעגנַא ןוא לטעטש רעודנוא ןופ קעווא רימ ןענייז

 ךאנ ןעוועג ןדיי ךעלטשער יד וצ האנש יד זיא ןליופ ןיא רעבַא

 -אפ טכאמעג טַאה ןעמ .טנגעג רעזדנוא ןיא יוו רעקראטש ןוא רעסערג

 טָאה ןעמ ;טעטש ערעדנא ןוא ץלעיק ,עקַארק ןיא ןדיי ףיוא ןעמַארג

 ןפיוא ןסאשרעד ןוא ןדיי יד ייז ןופ ןעמונעגסיורא ,ןענאב טלעטשעגפַא

 יד ןפלַאהעגטימ ןוא ןלַָאווקעגנַא טָאה גנורעקלעפאב עשיליופ יד .טרַא

 .ןטידנאב

 ,עיכעשט רעביא .הלפעה ןופ געוו ןרעווש ןפיוא קעווא ןענייז רימ

 רעדנוזאב א ןיוש זיא סאד רָאנ .לארשידץרא ןייק עילאטיא ןוא ךיירטסע

 ןיא ןרעוו טלייצרעד טעוו'ס ןכלעוו ןגעוו ,ןבעל רעזדנוא ןיא לטיפאק

 .דנאל ןגייא ןראפ ףמאק ןייז ןוא ,קלַאפ ןשידיי םענופ עטכישעג רעד

 םעד ,שטייד ןרעביא ןוחצנ ןכַאנ ראי א ,1946 ,יאמ ןט-19 םעד

 דרע יד ןטארטאב סיפ ערעודנוא ןבָאה ,קלַאפ רעזדנוא ןופ אנוש ןטסערג

 .לארשי -- םייה רעקיבייא רעזדנוא ןופ
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 'ץיבלקני םייח

 .לארשי ןב השמ יבא רכזל

 ,רלסק יבצ תב לבייט-הנח ימא

 .ד"יה לאומש יחאו הרובד-הקבר יתוחא

 ,הרובגהו ןוצרה ודמע אל וניתובאל

 ,הנוילעה לע התיה היחה די

 ,הסיסג ירוסיב ,רבק ילא סמודו

 .היכוב שפנב לאוגה-תומה תארקל ועספ

 ,תממורתמ דיה תישירח העובשבו

 ?! תננחתמ ! תעבות ,תמליא הליפתבו

 ! ! ! וטרחי תועווזה ,בלו חול לע

 .ונירחא תורודה תאז ורכזי ןעמל

 ,ורבע רבכ ופלח סינש

 ,וגפ םרט םיעוגעגה ךא

 הימהו באכב סלוה בלה

 .הניק שחלב תובבוד סיתפשהו

 ,תוחאו חאל ,םירוהל הניק

 ,דודו הדוד ,אתבסו אבסל הניק

 היוודו העוצפ המואל הניק

 .הלכש הינבמ שילש רשא ,המואל הניק

 ,תואטיגה יחבטנו תונרגה יפורש לע רפסנ

 ,תואלתו בערמ ותמ רשא ,ולא לע

 סיאבה תורודה ועדי ןעמל

 ! םייחה ונל וויצ סה סתומב יכ
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 יד ןופ הרכזא רעד ףיוא ,שטיווַאמילש םוחנ ןופ רעטרעוו

 םישודק רעשטיטאלעד ןוא רעשטבול

 ,דניירפ ןוא םירבח ,רעדירב ןוא רעטסעווש ערעייט עניימ ךייא וצ

 ןטצעל םעד ,ץכערק ןטצעל םעד ןבעגוצרעביא טנייה ןעמוקעג ךיא ןיב

 ,סעמאמ ןוא סעטאט ערעזדנוא ןופ ,ףור "לארשי עמש" ןטצעל םעד ,ץפיז

 רעד ןטינשראפ ייז טָאה'ס ןעוו ,ךעל'הפוע עקניניילק ןוא רענעמ ,ןעיורפ

 .רעפלעקוצ ענייז ןוא שטיידדיצאנ ןופ רעסעמ רעפראש

 תובשחמ עטצעל יד ןבעגוצרעביא ,תובייחתה א ךיא בָאה ךייא וצ

 א ןַא ,סַאווראפ א ןֶא ,טיוט םוצ עטפשמראפ יד ןופ ןליפעג-ליורג ןוא

 סָאוו ,קלַאפ א ןופ רעדניק -- ,ןדיי ןעוועג ןענייז יז לייוו רֶאנ ,דלוש

 ןעוועג ןוא טרירעגנַא טינ םענייק ,ןאטעג טינ סטכעלש ןייק םענייק טַאה

 .ור עלעסיב א ןבעגעג םיא טאח ןעמ וא ,ךעלקילג

 ןוא סאטעג יד ןיא ,טכענ ןוא געט ערעטצניפדראמשַאק יד ןיא

 ןסאלשעג ןעלמיה יד ,טראפשראפ ןעוועג זדנוא ראפ זיא ץלא ןעוו ,ןרעגאל

 רעדנא ןייק ןעוועג טיג ,ףליה וצ ןפור ןעמעוו ןעוועג טינ זיא'ס ןוא

 יוו טכארטעג רימ ןבָאה ,גנאג ןטצעל ןפיוא ןטראוו וצ רָאנ ,געווסיוא

 ידכ ,ןבעל ןביילב וצ היכז עסיורג יד ןבָאה ,ןעוועטאר ךיז ןעק ןעמ יוזא

 םירוסי עכלעוו ןיא ,ןעשעג זיא זדנוא טימ סָאוו ,טלעוו רעד ןלייצרעד וצ

 עשטייד סאד טפאהרעטסנַאמ יוו ,ןעמוקעגמוא ןענייז רימ  םייוניע ןוא

 רעטסעווש ערעייט ,ךייא וצ ןעגנערב ידכ ךיוא .ןעוועג זיא "קלַאפדרוטלוק"

 ףור ןטצעל רעייז ,עטקינייפראפ יד ןופ סורג ןטצעל םעד ,רעדירב ןוא

 ןשטייד םעד ןסעגראפ וצ טינ לֶאמנייק ןוא ןייז וצ לחומ טינ ,המקנ וצ

 ! קלמע

 ערעזדנוא ןרעאב וצ ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,טנווָא םעד ןיא

 ןבעווש ,ךייא ראפ אד ייטש ךיא ןעוו ,טנעמַאמ םעד ןיא שממ  ,םישודק

 ,עבלעז יד ,ןטלאטשעג ערעייט ןוא עטנעַאנ ךס א ןגיוא עניימ ראפ ךרוד

 ףַאלש ןיימ ןופ ףיוא ךימ ןסייר ,תומולח עניימ ןיא רימ וצ ןעמוק עכלעוו

 ,דייר ןליופאב ייז ,טכענ עזָאלפָאלש ןיא ךיוא פַא טינ ךימ ןזָאל ןוא
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 ,י

 ,יד ןרעה םיא ןלָאז ןוא ,יירשעג טצעל רעזדנוא סיוא יירש ,לייצרעד

 יד ,ךשמת רעזדנוא ,טיילפ ןוא טולב יזגייא רעזדנוא ןענייז עכלעוו

 .ןבעל םענעטינשראפ ,רעודנוא ןופ רעצעזרַאּפ

 ,ןפַאלטנא זיא טכאמ עשיטעווַאס יד .1941  ,ינוי ףוס ןעוועג זיא'ס

 עקיטרַא יד טצונעגסיוא ןבָאה סאד .טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 טימ ןעמוקעג ןענייזו ייִז .רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד ןוא םייוג

 .ןענעלזג ןוא ןביור םוצ ןעמונעג ךיז ןוא ןעמַאל ןוא קעה ,קעז ןוא ןרופ

 ליומ א סָאוו ,ץלא ןעמונעגוצ ןוא רעזייה יד טקידיילעגסיוא ןבָאה ייז

 רעזייה יד ןופ סעגַאלדַאּפ יד ןסירעגפיוא טַאה ןעמ .ןענַאמרעד רַאנ ןעק

 ; טיורב ןסיב ןייק טזַאלעגרעביא טינ וליפא טאה ןעמ .ןרעלעק יד ןוא

 רעטעפש זיא סָאוו ,םעד וצ ליפשרַאפ א יוו ןעוועג רֶאנ זיא סַאד רעבַא

 .ןעמוקעג

 טימ םיא טמיוצראפ ,ָאטעג א ןיא טראפשראפ זדנוא ןבָאה ןשטייד יד

 טלייטעגסיוא ןוא ַאטעג ןרעסיוא ןייגוצסיורא ןטַאבראפ ,ןטארד עקיכעטש

 .גָאט א טיורב ןעמארג עטלייצעג

 ןדיי רעשטבול יד ןיפ טפארק-סטעברא יד רעסעב ןצונסיוא וצ ידכ

 א ןַא ,ןעגנערבמוא רעטכייל ןוא "גיוא ןפיוא" ייז ןבָאה וצ ידכ ,ךיוא ןוא

 בושיי ןשידיי רעשטבול םעד טלייטעצ ןשטייד יד ןבַאה ,דנאטשרעדיוו

 -סטעברא רעשטיוועיבָארָאוו (ב ,ָאטעג רעשטבול (א :ןפוא אזא ףיוא

 .אטעג רעקדורגָאווַאנ (ד ,רעגאל-סטעברא רעצערַאווד (ג ,רעגאל

 ןוא סייוו קחצי ברה ,בר רעשטבול םעד ךיא עז ןגיוא עניימ ראפ

 ןיא ןַאטעגנַא ,דרַאב א ןא ןיוש ,בר רעד יוו עזחכ .עקשַאש ,ןיציבר יד

 רע זיב יוזא .לגיצ טימ סעקשטאט טפעלש ,לקער םענעסירעצ ,ןצרוק א

 .טיוט םוצ ןרָאוועג טרעטאמראפ זיא

 על'הפוע טקיטשרעד א טימ טשקאב עלעשטיא ןופ רעטכָאט יד עז'כ

 סַאד רעבַא ,"ןַארכס" א ןיא ךיז ןטלאהאב טאהעג ןבַָאה ייז .טנאה ןפיוא

 ןגייא ריא טקיטשרעד טָאה עמאמ יד ןוא ,ןענייוו ןעמונעג טָאה דניק

 ןבָאה םיחצור יד .ןשטנעמ יד ןעוועטאר וצ יבא ,סע ןעוועג בירקמ ,דניק

 .טעדרַאמרעד ןעמעלא ןוא ןענופעג ייז
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 םייחל ימ" לאווסיוא םעד טכאמ קינסע-סע רערוכיש א יוו  עז'כ

 ןעייג ,ןבעל םוצ ןבילבראפ ןענייז עכלעוו ,רעדניק יוו ,עז'כ ."תומל ימו

 עמאמ-עטאט טימ ןעמוקוצמוא אטיוא ןפיוא ףיורא ןליוו םענעגייא ןופ

 -שודיק ףיוא ןעייג ,ןיליפת ןוא תילט ןיא ןַאטעגנָא ןדיי ,עז'כ .ןעמאזוצ

 .ןפיל יד ףיוא "לארשידעמש" טימ םשת

 ערעייו טיט ,קחר ,רעטסעוול ןיימ ןוא ,הלת ,רעדורב ןיימ ,עזיכ

 ןבלעז םעניא ,שטיוועיבָארָאוו ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו ,תוחפשמ

 .קעדורגַאוואנ ןיא תפיתש יד ןעמוקעגרַאכ דיא'ס ןעוו גַאט

 ןיא הטיחש עסיורג לעד זיפ גאט ןיא ,עיוט םוצ טרוב ןעס דודו ,עזיכ

 -סוש םעד רעויל) ששיוואקציא ןתני ,ריעדיגב ערעודנא ,עדורגאזואנ

 ןוא ןענייו וצ ןביוהעגנא עאה רכק א ,שטיוואדידעי בקעי ןוא (סרעט

 .ןטלאהאב דיו ןבאה ליז דוו ,"ןארכס" םעד טרעדעגפ"וא ןבאת םיחצור יד

 ןעוועג זיא ץ"א ; ןעוועטאר דצ ךיז געווסיוא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס

 רעשיטַאטש העד  ,סורסייוו רעד ,קאילָאּפ רעד ,שטייד העד ,זדנוא ןגעק

 עלא עטר עד ןםלשתשנ לז ןכאה שלו .העיוה "עטימרעד "שד ןוא לוג

 שידיי ךןכייט ןיא ןדאבעג ךיז רוז ןבאה עדא ,ןיי טעד" א"עג יז ןבאה

 טרעוו ןעמ סשוו ,החשש ראפ ,טיעה יד ןבירעג ךיז לז ןכשה עלא ,טולב

 .ןדיי יד ןופ רוטפ קיבייא ףיוא

 ןבילבעג ןעמ זיא ,טייקשידלעה בילוצ טינ ךיוא ןוא המכת בילוצ טינ

 סע ,ןביילב ןלֶאז םידיחי זא ,לרוג םענופ הריחב יד ןעוועג זיא'ס .ןבעל

 ,םירוסי ןוא ןייפ ןופ הליגמ עכעלקערש יד ,ןלייצרעד טעוו'ס דעוו ןייז לֶאז

 ןצירקנייא ןוא שטייד םוצ האנש יד ,תורודדרוד ףיוא ןדניצ טעוו'ס רעוו

 וצ טינ ןוא ןעקנעדעג וצ -- ,"רוכז" םעד ןבעל-סקלַאפ רעזדנוא ןיא

 .קלמע ןשטייד םעד ןסעגראפ

 ,ענעבילבעג יד ןופ םענייא ,רימ ףיוא טגיל תוחילש עשיגארט יד טַא

 ןופ סורג ןטצעל ןטימ ןעמאזוצ ,ךייא וצ אד ךיא גנערב תוחילש יד טָא

 .עטסרעייט ןוא עטסטנעַאנ ערעזדנוא

 ןבעל ייז ןלעוו קיבייא ,קנעדנָא רעייז ןייז טקילייתעג טעוו קיבייא

 .קלַאפ ןשידיי םענופ שינעכעדעג רעד ןיא
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 ץיברכז בקעי

 'ץיטלדו 'ץבול ישודקל הרכזא תפסאב םירבד

 'ץבול תולהק תודהי ידירש -- ונחנא

 םימויאה םימיה תא ונחכש אל ,'ץיטלדו

 הנש ידמו ,תורייעה יתש ודחכוה םהב

 רשא םירקיה לכב םירכזנו םיסנכתמ ונא

 ללגב קר ,םייח ופרשנו וגרהנ ,ודמשוה

 .םפכב ןווע אל לע ,םידוהי םתויה

 הליפתה הרוגש ויפב רשא ,ונמע

 תא םדב םלשמ ,"היחא יכ תומא אל"

 דיל ונינב םילפונ םויכ םג :םויקה סמ

 ףאו ןלוגה תמרב ,ןדריה תעקבב ,הלעתה

 -וקתב ךפשנש םדה ."קוריה וק"ה םינפב

 לש ריחמה אוה ,םויכו האושה תפ

 ;ותדלומ -- ותנידמב ישפוח םעכ תויחל תוכזה רובע ,םינורחאה תורודה

 ,ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו" קוספה ונב םייוקמ םא יכ ,תאז ןיא

 ."ייח ךימדב ךל רמאו ,ייח ךימדב ךל רמאו

 -ףא ךא ,רוכזה לע הלוע חכשנה ,האושה תפוקתמ תובר םינש ורבע

 הנה ;יניע דגנ ךסמ לעכ ,םיחצרנה לכ -- ,םלוכ םירבוע םה ןכ-יפדלע

 -ימאמה ,ןויצל םיפוסכ יאלמ ,למע ישנא ,םיטושפ םישנא :ילומ םיבצנ םה

 תוכחל ןאממה רוד לדגל וליכשה רשא םישנא ,לאוגה אובל םיפצמו םינ

 ינפל רבועה ץולחה תויהל ,הילעלו הרשכהל וימעפ םש רשא רוד ,סנל

 .ויתובקעב םיאבל ךרד לולסל ,הנחמה

 ,"תוברת" רפסה-תיב םדילו הליפתה יתב הנה :הרייעה איה הנה

 קחצי להנמה ,רכוז ינא םתוא םירומ תצובק הנה .םידימלתו םירומ המוה

 -- ודיל םירזועהו ,וללכשמו ורפשמ ,דסומה םויק לע םחולה -- ,ל"'ז רטכיד

 םייח הרומה ,ןוזננוס םולש ,הרומ איה ףא ,ותשאו 'ץיבלומש בקעי הרומה

 דגנל .םייחב דועי לארשיל-תמייקה-ןרקה רובע ותוליעפב הארש יקסרפ
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 ןורכז רפס -- 'ץיטלדו 'ץבול

 ; לארשיל-תמיקה-ןרקה זעמל ךרענש ןושארה רזבב םלוכ םיבצנ יניע

 יליעפ םה הנה ;ץיבלומש רתלא הרומה לש ותואג הילע -- הירפסה הנהו

 יסנרפ תנה ;ןוזחה םישגהל הכז אלש ךשמהה רוד -- רעונה תועונת

 .לכב התוא גציימה ,קורב םייח םשארבו הלהקה

 ,הפופצ ,הנטק תרייע : היתודסומו הישנא לע הלוכ הרייעה איה הנה

 ךא ,תורונצב םימרוז םניא הימימ ,הקינכטה ישודיח הב ןיא ,עגי גגב גג

 תופצל ליחתמה ,ססות רעונ ;דחא לכל החפשמ תניפ ,תומימח הב שי

 םיפיה םימיה ונילע ורבע הז םוקמב .בחרמל תאצלו םישדח םיקפאל

 בוט דיתע לע תומולח ונמלח םהב ,םירוענהו תודליה ימי  ,ונייחב רתויב

 .רתוי

 לכבו םיברדה לכב ,דמסוה הב לכה ,דע החנעא ל תידוהי הרייע

 ונייהש ונאו ;ףטו םישנ ,םירבג ,תומלש תוחפשמ גרוהל ואצוה םיעצמאה

 .םידדובו םימותי ונראשנ ,םשמ קחרה

 ,תועווזה ימימ ונתוא הקיחרמ תפלוחש הנש לכ ;םינש ופלחו ורבע

 תודרט .דילגהל םעבט םיעצפו ,רתוי תישירח תישענו תכלוה םדה תקעז

 תליפתו הז דמעמ ךא ;ןורכזתו התבשחמה תא תוחיסמ ןה ףא םוי-מוי

 לודגה ןוסאל ,םהה םימיל ונתוא םיריזחמ ,ןזחה עימשחש "םימחר אלמ לא"

 .ונמע תא דקפש

 םא עדוי ימו ,רתוי םיטעמ ונתרייע ידירשמ םיראשנ הנשל הנשמ

 אלא ,םלועמ םוריכה אלש םהיתוחפשמו תורייעה רכז תא ולעי ונינב

 .דפלב םתילע רצמש

 שמשי -- תולהקה יתש רכזל םוקתש הבצמה -- רפסה יכ ,הליפת ונבל

 -מאב ורכזי ונידכנו ונידליו ,הרייעה ידוהי תורוק לע ,דומלו ןויעל רוקמ

 .םישודק תומ ותמו דקומה לע ולע רשא ,םירקיה לכ תא ,ותועצ

 ,דעל ןנבלב טורחו דורב םרכז היהי
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 לארשיב 'ציטלדו 'צץבול יאצוי

 הרש ימהרבא

 היסומ ןמשוא

 ריאמ יקסבורשוא

 בד ץיבוקציא

 הדניה יתימא

 לחר לגנא

 הינוס יקסבונורא

 ןנח ודלוב

 ףסוי ודלוב
 סחנפ ודלוב
 הרש רטב

 ןמלז טשקב
 לאומש טשקב

 םהרבא קורב

 היח קורב

 הנימ רנרב
 לאכימ יקסבוקרב

 הנייש ןודרוג
 בקעי רוג
 ינפג
 היח ינושרג

 הנוי ינגד

 הנח רטכיד

 לחר סדה

120 

 לבוב ןייטשניו

 תימלוש יקסבורגנו

 בקעי ךז
 ןורהא בורז

 הדלוג ןמבואט

 הבול יקסנמיט

 הקלא 'ץיבליקני
 םייח ץיבליקני

 לארשי ץיבליקני

 הינוס ץיבליקני
 ןבואר יבוקעי
 ןימינב שורי

 ירמ ןגכ
 הירא ןהכ
 בד ןהכ
 (א"ת) בד ןהכ
 בקעי יפסכ

 הקלא ןונבל
 ברה ןיול

 הנויו דוד ביל

 םולש ץיבוביל

 םולש-ןב םהרבא ץיבוביל

 םהרבא ץיבוביל



 לארשי ץיבושבומ

 (ןג-תמר) לזיימ
 הרפש ץיברלמ
 לארשי ץיבלדנמ

 (תובוחר) ץיבלדנמ
 הניד דרפנמ
 לאומש הטבולסמ
 (ביבא-לת) הטבולסמ

 ןבואר יקסבומיחונ
 העופ סקשנ

 הירא יקציבס
 הרפש יקסנימולוס

 החמש יקצינכוס
 תנסא הכודלוס

 םייח ןוזננוס
 הקבר ןוזננוס
 לבייפ ץיבונמיס
 הבול רודניס

 ותשאו לארשי יקסמינולס

 הנימ ינורעס

 םהרבא ץיבושיביפ

 םירפא 'ץיבשיביפ

 עשוהי 'ץיבושיביפ

 היח 'ץיבושיביפ

 הדירפ לטניפ
 הנימ סניפ

 השמ ינלקיפ

 ןורכו רפס -- 'ץישלדו יץבול

 הניח ןיקמורפ

 םירפא רוצ
 הנימ רוצ
 היתב קי'צ'צ
 הרש ןיבר'צ

 בד קבק

 (א'ת) לאומש 'ץיבלביק

 ברה ,לאומש 'ץיבליביק

 םירמ בוטשניילק

 ריאמ ץיבונמלק

 היתב ןמגורק
 הנימ ץינשורק

 המורפ ןיבוגר

 הרופצ לטנזור

 הנשוש ןמכייר

 לחר-היח לגציש
 לאפר ץיבונכש
 היח ץיבומילש
 ; הינוס ץיבומילש
 ללה ץיבלומש
 רודגיבא רלקומש

 הקבר 'ץיבלומש
 הדמח ינוחמש
 היבוט ינושמש
 הקבר ינושמש
 םייח יאגרש
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 הז רפסב םיעיפומ םהירמאמש הרייעה ינב
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 'ץיבונמלק םיריימ
 (294 דומעב רמאמ האר)

 ('ץיבשוביפ) סקשנ העופ

 (308 דומעב רמאמ האר)
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 ןמלק ימהרבא

 רזעילא יקסבונורהא

 המורפ יקסבורשוא

 הכלמ 'ץיבוקציא

 לחר ודלוב

 קחצי ןודרוג

 קחצי רטכיד

 ןתנ י'ץיבלקני

 ןבואר 'ץיבוביל

 םירמ יקציבוחלמ

 באז יקסנימולוס

 ןושרג 'ץיבשוביפ

 הביבח 'ץיבשוביפ

 לארשיב ורטפנש 'צבול ישנא

 לאומש קוסיפ

 ףסוי ןיקמורפ

 יבצ יקסרביצ

 םירמ יקסרביצ

 הלב יקסרביצ

 הדניה !ץיבלביק

 רדנס לגציש

 השמ ץיבלומש

 הקטיא 'ץיבלומש

 הינה ץיבלומש

 הרש 'ץיבלומש

 המחנ אריפש
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 האושב ופסנש 'ץצבול ישודק

 א

 .ותשאו (המק רחוס) סהרבא

 .ס החמש עקשטיא ,םהרבא

 .דבכוי ותשאו קחצי יקסבונוורהא

 ןתנוי ,ךנה-ךונח :וידליו האל ותשא ,ףסוי 'ץיביסבוא

 .דודו

 .לאכימו הקטיא : וידליו הקנימ ותשא ,בקעי יקט:.שטסוא

 .הנח יקסנישטסוא

 -הרש :וידליו היתב ותשא ,םייח-טהובא יקסנישטסוא

 .יכדרמו לגייפ ,הלייב

 .וידלי תשולשו היח-הנה ותשא ,בקעי יקסנלרוא

 ,היתב :וידליו היסח ותשא ,רשא-םייח יקסבורשוא

 .הילדג ,רתסא ,עשאירמ

 .היספ ותבו םירמ ותשא ,ןויצ-ןב יקסבורשוא

 .יכדרמו לבייפ :וידליו הנימ ותשא ,אביקע 'ץיבורשוא

 .וידלי תשולשו בקעי 'ץיבוקציא

 .יסויו ןתנוי :וידליו הרש ותשא ,קחצי 'ץיבוקציא

 תשא .היספו ןתנוהי :וידליו ותשא ,רזעילא 'ץיבוקציא

 דועו (הוח) הוא ןתנוהי לש ותב ,הכרב ןתנוהי

 .ןתנוהי לש הדלי

 .לאינדו יכדרמ ,קיזייא :וידליו ותשא ,ךורב יקציבוקיזייא

 .הזייר ותשאו בד 'ץיבלרזיא

 .המולבו הקבר ,בקעי :וידליו לבייט ותשא ,סחנפ ןמשא

 .הרפש ,הנכי ,רשא

 .הינוסו לדנמ :וידליו האלזדותסא ותשא ,בקעי ןמשא

 .םיפסונ םינב ינשו םהרבא ,הרובד ,לשריה-סייח ןמשא



 ב

 ,ףסוי ,הינה-הרש :וידליו הקבר ותשא ,רתלא הדלוב

 .ףסונ ןבו רזעילא

 .היסח ותשא ,בד-בקעי הדלוב

 .האל יקצרוב

 .דודו הנח :וידליו האל ותשא ,ןבואר יקצרוב

 ('ציבשוביפ הדוהי תב) המורפ ותשא ,היזיא ינטרימסזב

 .הלבייפ סנבו

 ותב ,(ץיבשוביפ בייל תב) המורפ ותשא ,םהרבא יקסנטיב

 .הלגייפ

 .סינב ינשו לזייר רעייב

 .הדוהי ,לרב-ה'ציא ,חספ : וידליו הנח ותשא ,השמ יקסלב

 .הליב ,רתסא :וידליו לחר ותשא ,(בצקה) ןימינב

 .תונב יתשו הבוד ותשא ,ןימינב

 .הקלא ותוחאו (חתפנה) ןויצ-ןב

 .השמ ונב ,הגייפ ותשא ,בייל טשקב

 .בדו תימלוש ,הקבר :וידליו הקשא ותשא ,לאוי טשקב

 .טשקב קחצי לש ותב ,האל טשקב

 .ףסונ ןב ,לחר :וידליו האל ותשא ,ןורהא 'ץיבוקרב

 .קחצי 'ץיבוקרב

 .םירמ ותב ,הקבר ותשא ,ןבואר 'ץיבוקרב

 .הינמו הטיג : וידליו הינ'ג ותשא ,םייח קורב

 .תפסונ הדליו קילאט :וידליו היספ ותשא ,השמ קורב

 דליו הלייב ,גילז ,ןושרג :וידליו ותשא ,בקעי ןיקסרב

 .ףסונ

 ,הקבר ,הנח :וידליו ה'צייחת ותשא ,םהרבא יקסניזרב

 .הטיימ

 .הרש ,ןתנוי ,הדלוג :וידליו האל ותשא ,ןורהא יקסניזרב
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 .האל ותשא ,השמ יקסניזרב

 .הקשומ ותשא ,הבייל יקסניזרב

 .םידלי ינשו הקשח ותשא ,ריאמ-לרב

 .היספ ,ןתנוי :וידליו האל ותשא ,ףסוי יקסניזרב

 .רזעילא ,הרש :וידליו עקנייש ותשא ,הדוהי יקסניזרב

 .היסומ הביל ,המורפ-הנייש ןמרב

 .(בד) לרב הקטוג

 רתסא ,יכדרמ ,לחר וידליו הרובד ותשא ,םהרבא גרבדלוג

 .(הטיא)

 ,הטני ,הקבר :וידליו סעדאה ותשא ,ילא-רזעילא גרבדלוג

 .ןימינב-םייח

 ,הינוס ,עקייש ,ךורב ,המלש : הידליו הניירב יקסידורוג

 .קחצי

 .הקטיאו בקעי :וידלי ,הקדפ ותשא ,רתלא 'ץיבושרוג

 .לארשי ןישיג

 .השמו ךורב : וידליו לזייר ותשא ,לרב ןישיג

 .החפשמה לכ ,ןמלג

 .ןתנויו לחר ,הנכי :וידליו הריצ-הרש ותשא ,היבוט סנלג

 .םירמו הרופצ : היתונבו היח דנפלג

 היח ,ךנה-ךונה :וידליו רתסא ותשא ,המלש 'ץיבומירג

 .תפסונ הדליו

 לצרה ,והילא :וידליו עשאיואמ ותשא ,דוד 'ץיבומיר)ג

 .הקברו

 לש הלעב ,הלייב-הרש ,לאומש :הידליו לחר 'ץיבושרג

 .הנבו הרש

 .ונבו הניח ותשא ,(חפנה) ןושרג
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 ך

 .וידלי תשולשו ותשא ,קיזייא יקצרובד

 לטיג ,היסומ ,הנח : וידליו עקניירב ותשא ,ףסוי יקצרובד

 .הנטק תבו

 .בקעיו עבייל ,לסיז :וידליו הדלוג ותשא ,דוד 'ץיבודיוד

 .סחנפ ,םייח : וידליו לגייפ ותשא ,ןורהא-השמ 'ץיבודיוד

 .הנח ותשא ,לבייפ 'ץיבודיוד

 .היח ותשא ,לבייפ 'ץציבודיוד

 .ףסונ דליו הכלמ ותב ,לזייר ותשא ,הבייל ןיקשוד

 .תבו היסומ ותשא ,והיעשי יקסליטנוד

 .תידוהיו לגייפ-היח :וידליו רתסא ותשא ,לבייל יקציטלד

 הוש ומא ,לגייפ :וידליו היתב ותשא ,לבייל יקציטלד

 .תונב יתשו

 .ףסונ דליו םייח : וידליו הרובד ותשא ,לאומש יקציטלד

 ה

 רזעילא ,ףסוי : וידליו הינורג ותשא ,םיקילא ןירפלה

 .הקלאו

 ,לחרזהרש :וידליו הקבר ותשא ,םהרבא ןייטשרפלה

 .היסחו הבולס ,היבוט

 דועו לרב ןב ,('ץיבליקני תיבל) היסח ותשא ,בקעי גרבלוו

 .םידלי ינש

 ,ותסא ,הנח :וידליו הקבר-הבוט ותשא ,דוד יקסנילוו

 .עלעבייל
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 .הלול ,לחר :וידליו הלייב ותשא ,דוד רנליו

 .הטיג ותשא ,לרב רנייו

 ר''ד הלעבו עטנעי תבה ,עקשַאש ותשא ,ברה ,קחצי סוייו

 .'ציבוניבר

 השמ-והילא :וידליו הרופצ ותשא ,לאומש יקסבובוו

 .םיפסונ םינב ינשו

 .האלו םוחנ :וידליו עטלא ותשא ,םולש ןמיז

 .ןימינבו הינה ,ןנח :וידליו תידוהי ותשא ,רשא 'ץיברכז

 -הנח תבו םידלי השולש ,הרש-היח ותשא ,ןמלק 'ץיברכז

 .השומ

 .הקניח 'ציברכז

 .קחצי יקסבוקילז

 ,לטיג ,הקלייב :וידליו הזור ותשא ,לשריה יקסבוקילו

 .עבש-תב ,האל ,לגייפ ,הרש ,לדיירפדרתסא

 .ןורהאו הניד :וידליו לחר ותשא ,ןתנ יקסנמלז

 .ריאמ ,הנימ ,לחר :וידליו הדירפ ותשא ,םחנמ יסקצפיוינז
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 .ינבו לאכימ :וידליו הרש ותשא ,והיעשי 'ץיבומייח

 .החמש 'ץיבומייח

 .ןבו הקלייב ותשא ,רסיא-םייח

 .ףסונ דלי ,הרש :וידליו הנימ ותשא ,הילדג ץפח

 .םינב ינשו היח ותב ,דבכוי ותשא ,ףסוי פ''לרח
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 ט

 .ותתפשמ ינבו (ןזתה) יקסלובוט

 .הזיא ,הקלא :וידליו הינוס ותשא ,קחתצי קינוט

 .האל ,הנח ,ןימינב ,רמת :וידליו המורפ ותשא ,השמ קינוט

 ,ףסוי ,רתסא ,לחר :וידליו הינוס ותשא ,השמ ןיטקיט

 .הדיא

 .היתבו ףסוי :וידליו היספ ותשא ,השמ לפמט

 ,עביילל ,בקעי :רידלה השיר ותשא ,עטַאנ-עשטיוא 'ציבודידי

 .ענייש

 -ותסא ,ןווהא :וידליו היח ותשא ,ריאמ-םייח 'ץיבודידי

 .הבייפ ,ןנח ,הניד

 .וינב ינשו ותשא ,קיּוייא-ןועמש 'ציבודידי

 ,רתסא ,יסוי ,הטלז :וידליו לחר ותשא ,בקעי 'ץיבודידי

 .עקטֶאי

 .(טאטשיינ) 'ציבינגנ תנוטנטקה הרייעה ידוהי

 .יצציטלדו 'צבול תביבסב םסירפכחה ידוהי

 ,המיס ,לארשי :וידליו עביל-היח ותשא ,ןתנוהי 'ץיבלרזי

 .סיפסונ תבו ןב ,ןבואר

 .וידלי תשולשו הכלמ ותשא ,לדנמ 'ץיבלרזי

 .לטיגז-רתסא ותשא ,לארשי 'ץיבלקני

 ,ףסוי ,לאומש :וידליו לבייטזהנה ותשא ,השמ 'ץיבלקני

 .יבצ ,הרובד-הקבר ,בקעי

 .הינוסו ףרפ :וידליו הלייק ותשא ,לרב 'ץיבלקני

 .דוד-והיעשי ונב ,יכדרמ-ךורב 'ץיבלקני

 .הלרפ ותבו הינוב ותשא ,דוד 'ץיבלקני
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 מ ו ו ו ו ו

 .רתסאו הלרפ ,הטוי :וידליו הלייב ותשא ,ףסוי 'ץיבלקני

 .דלי דועו עלעוולעוו הנב ,הטני 'ץיבלקני

 .הינוס ותשאו הדוהי 'ציבלקני

 .היח 'ציבלקני

 .היבוט 'ציבלקני

 .היסח ותשא ,בקעי

 .הרש ותשאו לארשי ןגכ

 ל

 ןימינב ,ריאמ ,ףסוי : וידליו היתב ותשא ,בייל-םייח ןיול

 .רתסאו

 .וידלי תשולשו לזייר ותשא ,עשוהי ןיול

 קחצי ,ןטק דלי ,הבול :וידליו הינה ותשא ,השמ ןיול

 .המורפ ומאו

 .לחרו הקבר : תונבהו היבצ ותשא ,הירא ןיול

 .לחרו האל :ויתונבו היבצ ותשא ,לבויל ןיוכ

 .ףסונ ןבו הדוהי ,לאומש :וידליו היספ ותשא ,עבייל ןיול

 .לחרו הקבר : תונבהו המורפ ותשא ,סחנפ 'ץיבוביל

 -עבייל ,רתלא :וידליו לטא ותשא ,םסיית"בקעי 'ץיבוביל

 .ותשאו עשטיא

 הדלי ,הלייב-היבצ : וידליו לחר-היח ותשא ,ךורב 'ץיבוביל

 .תפסונ

 .החמש ,הנח ,הקלא : הידליו הנימ 'ץיבוביל

 .עלכימ ,עטיימ :וידליו הנייש ותשא ,קחצי-דוד 'ץיבוביל

 .היתב תבהו דוד ןבה ,הגייפ-הלייב 'ץיבוביל
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 .הנייש ותשאו הירא 'ץיבוביל

 .םוחניסהרבא ,לחר-הניש ,היבצ :וידליו חנ 'ץיבוביל

 רתסא ותשא ,דוד :וידליו האל-הנח ותשא ,לאפר 'ץציבוביל

 .היסומ הדליו

 .יק שבורזייל

 ןבו ןמלז ,לצעג :וידליו הלייב-הרש ותשא ,עבייל סמייל

 .ףסונ

 .וידלי תשולשו היסח ותשא ,בקעי ןיטכיל

 .ונבו ותשא ,לאומש קיניל

 ,הקבר ,בקעי :וידליו הטירה ותשא ,והילא-יכדרמ ןיכפיל

 .דוד ,האל

 .תידוהיו לצעג :וידליו הקבר ותשא ,לאכימ ןיכפיל

 היבוט ,הבולס :וידליו רתסא-הרש ותשא ,בקעי יקצמי'ציל

 .האלו

 .השאמ ותשאו ושא יקצי'ציל

 .לחרו הרש :וידליו השאמ ותשא ,קחצי ןיקסל

 מ

 .עביל ותבו הגייפ ותשא ,םייח ןוסריאמ

 .הטניו יבצ ,םייח : טהידליו לטיג-היח ותשא ,לאוי שרדמ

 .המיסו בד : הידליו היתב 'ציבושבומ

 ,ןתנוהיזוהילא :וידליכ רתסא ותשא ,ןושרג ףיבושבומ

 .ארזעו ןועמש-לארשי ,םירמ-הנייש

 .יכדרמ ונבו לזייר ותשא ,לבייל 'ץיבושבומ

 רתסא ,ףסוי :וידליו לזיירדהנימ ותשא ,ןבואר 'ץיבושבומ

 .הנייִשו

 .םייחו הנכש :וידליו הכרב ותשא ,דוד 'ציבושבומ

 .יכדרמו עקרעמ ,ןימינב 'ציבוכודרומ

1 



 .םלא סיגו ויתונב יתשו לחר ותשא ,המלש 'ץציבוכדרומ

 .םתבו המחנ ותשא ,בקעי-עשוהי 'ציבוכדרומ

 .והיתתמ םנבו לחר ותשא ,דוד יקסבימ

 .םינב ינש דועו והיתתמ ונב ,הינה ותשא ,ףסוי יקסבימ

 .וידלי תעבשו האל-הניש ותשא ,הירוא קינסימ

 .הגייפ ותשאו עשטיא-חנ יקציבוחלמ

 .לחרזרתסא ותשאו םהרכא קינלמ

 -השמו הפלט ,םוחנ :וידלוו לחר ותשא ,יכדרמ 'ציבלדנמ

 .ןורחא

 ןבו ןבואר ,ןועמש :וידליו הנח ותשא ,לאכימ 'ציבלדנמ

 .ףסונ

 הקלייב ,הנורג :תונכהו האל ותשא ,ףסוי "'יינלדנמ

 .םהידליו

 קחציזסהרבא :וידליו לגייפזהיסח ותשא ,ףסוי 'ציבלדנמ

 וי

 ,לחר ,לגייפ :וידליו היסח ותשא ,בקעי-עשוהי 'ציבלדנמ

 .הקברו לאלצב ,דוד

 ,הטני םהרנא :וידלו הקשא ותשא ,היוא 'טינלסמ

 .קחציו לארשי ,הימחנ ,הלכיינ

 .האל ותשאו קחצי-לארשי ציבלסמ

 .העופ ותבו הטני ותשא ,שריה 'ציבלסמ

 .דליו הרש ותשא ,הדוהי 'צינלסמ

 ,המורפ :וידליו הטני ותשא ,קחצי-סייח יקסבוקנאינ

 .עבילו רזעילא

 .רזעילאו עביל :וידליו לחר ותשא ,םהרבא יקסבוקנאינ

 .ףסונ ןבו לחר םתב ,הקבר ותשא ,םחנמ יקסבילוקינ
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 קויא ,ימענ ,דוד :וידליו הבייט ותשא ,ןועמש דניקשינ

 .הרשו

 .תב דועו הדלוג ותב ,ותשאו דניקשינ

 ש

 ריאמ ,םירמ :וידליו הרפש ותשא ,שריה-םייח יקציבס

 .קחציו

 .הטניו הרפש ,גילז :וידליו היבצ ותשא ,ףסוי יקצינכוס

 ,היתב ,ףסוי :וידליו הינוס ותשא ,לארשי הכודולוס

 .הנר'צ

 הטני :וידליו השאמ-לכייר ותשא ,לדנמ יקסנימולוס

 .הבייטו

 ,החספ ,םהרבא ,לאיתוקי :וידליו הנר'צ ותשא ,בקעי לוס

 .העופו הנכי

 .תימלוש ותבו הבייט ותשא ,השמ ןוזננוס

 .ותבו םולש ןוזננוס

 .וידלי תשולשו האל ותשא ,לאומש קי'צשלוקטס

 .היח ,לטיג יקסנאיוועליס

 .ומאו הינה ותב ,תימלוש ותשא ,םוחנ רלדנס

 .תונב יתשו עקשַאש ,רדנס

 .היסח ותשאו םחנמ יקסבורדנס

 .הדלי דועו העופ ,ףסוי ,השמ קינרברס

 ,לחר :וידליו היספ ומא ,החנ ותשא ,םהרבא קינוברס

 .הרשו הנכי ,ןימינב ,לזייר

 .םינב ינשו םירמ ותשא ,יכדרמ קינרבוס
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 ,הטלז ,עביל :וידליו הטני-הרש ותשא ,לשריה-םייח סילבפ

 / י
- 

 ר
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 .הקיבצו היתב ,הרובד-הרש ,ריאמ

 .ףסונ דליו הטני ,לטיג ןיקפופ

 .הכרב התבו האל-היספ סניפ

 .סולשו הלייב-הטיא :וידליו האל ותשאו קינשטפ

 .ותסא ותשאו לאומש 'ציבושיביפ

 .הרובדו לגייפ : היתונב יתשו האל-הקבר ,לאפר 'ציבשוביפ

 .הקשאמ ותשאו ליתבש 'ץיבשוביפ

 .ויתונב יתשו היסומ ותשא ,השמ 'ץיבשוביפ

 ,הטיא ,ןמלז : וידליו הלייבז-היבצ ותשא ,יאתבש 'ץיבשוביפ

 .לחרו ןמלק

 .לפמיג-םייח 'ציבשוביפ

 .הסדה-רתסא ותשאו בקעי-עשוהי 'ץיבשוביפ

 הנייש ,והילא :וידליו םירמ-האל ותשא ,ךנה ץיבשוביפ

 .דודו

 .השאר ומאו העופ ותשא ,הבייל 'ץיבשוביפ

 ותשאו קחצי ,הריצ :וידליו השיר ותשא ,הדוהי 'ץיבשוביפ

 .קחצי לש

 הדלו :ויתונבו היסומ ותשא ,בייל-לאומש 'ץיבשוביפ

 .הלגייפו

 .ןבו העופ םתב ,הקלא ותשא ,ןימינב 'ץיבשוביפ

 .בקעיו השאר-האל הידליו הדירפ ינלקיפ

 ןבו הטני ,רדנס ,םהרבא-לאומש :םידליהו ,לכייו רקפ

 .ףסונ

 .תונב יתשו הנייש ותשאו ןמלרפ

 .הרשו םהרבא קי'צרפ

 .וידלי ינשו הינורג ותשא ,דוד קי'צרפ

 ּצ

 .לאומש ,הצייר היבצ
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 ִק

 .השמו עשוהי ,היספ :וידליו הקבר ותשא ,ושא יקצפינזוק

 הבייל ,ןורהא :וידליו הנימזלחר ותשא ,קחצי קאינוק

 .הטיא-הרשו

 .וידלי תשולשו המורפ ותשאו לפוק

 ריאמ ,לריצ :וידליו הקשינ ותשא ,ןימינב 'ץיבולפוק

 .(יושנ) הידידיו

 .הינה םתבו המחנ ותשא ,רסיא 'ץיבלביק

 ,ןימינב ,הנח ,הנימ : םהידליו הנייש ותשא ,קחצי ץיבלביק

 .ןויצ-ןבו

 .םינב ינשו היסומ :וידליו היתב ותשא ,ךורב ץיבלביק

 .הינה-החר ותשאו יבצ 'ץיבלביק

 .הניירקו לדייז : הידליו היסח 'ץיבלביק

 הניירק ,ץרפ :וידלו הקטיא ותשא ,עשוהי ץיבלביק

 .החונמו

 .וידלי תעבשו ותשא ,ןנח-עשטיא 'ץיבלביק

 ,הניירק :וידליו עקטיא-הרש ותשא ,בייל 'ץיבלביק

 .הדלי דועו תימלוש

 והילא ,ןזח-ריאמ : וידליו הריצ ותשא ,לבייפ 'ץיבונמלק

 .הרובדו

 ,ותסא-הוש :וידליו היספ ותשא ,יכדרמ 'ץיבונמלק

 קחציו םסהרבא

 .הלייב תבו היספ ותשא ,רזעילא 'ץיבונמלק

 .דליו הלעב ,הקטיא םתב ,ותשאו םהרבא 'ץיבונמלק

 הקבר :וידליו הרש-היח ותשא | ,ןויצ-ןב 'ץיבונמלק

 .הרובדו

 ,השמ ,ףסוי ,לטיג :וידליו היספ ותשא ,קחצי 'ץיבונמלק

 .אבאו ריאמ



 .םייח ונבו היסנג ותשא ,המלש 'ץיבונמלק

 .לרב-םייח 'ץיבונמלק

 סהרבא ,המלש :וידליו לטיר ותשא ,םולש "'ציבונמלק

 .המחנו

 לאומש :וידליו לטיג-הניח ותשא ,קחצי-לארשי 'ץיבונמלק

 .ןנחו

 .לבייפו בקעי :וידליו המורפ ותשא ,יאתבש 'ץיבונמלק

 .הדליו לחר ותשא ,המלש 'ציבונמלק

 ,סחנפ ,בקעי :וידליו הטיימ ותשא ,ןבותאה 'ציבורטנק

 .לחרו ריאמ

 .םינב ינשו הרש-דהיח ותשא ,לוולעוו 'ץיבורטנק

 תהקבר-הרש :וידליו היתב ותשא ,לאימחרי ץיבווטנק

 .ןבוארו

 ,בקעיזסייתח :וידליו כ האל ותשא ,עשטיא-דוד יאמסק

 .הביילו תידוהי

 .הקשהו בקעי ,ה'צנורג ,רתלא ,הבייפ-הבויל יאמסק

 .עקשארו הלטמ :וידליו הלרפ ותשא ,ותלא יאמסק

 החונמ ,לאכימ :וידליו עקביל ותשא ,והיעמש יאמסק

 .לגייפו

 הקטוג ,הרש :וידליו הקטיא ותשא ,םהרבא 'ץיבימסלק

 .תפסונ הדליו

 .הדלוג תבהו עביל ותשא ,לאומש-םייח 'ץיבימסק

 .הנח-הרש יקסב'צשופק

 ריאמ ,לאפר :וידליו הינוס ותשא ,ןושרג יקסב'צשופק

 .לאימחתריו

 .ףסוי הנבו היתב-היסח יקסב'צשופק

 .ןתנ יקסב'צשופק

 .רצעילאו המחנ :וידליו היח ותשא ,ןמלז יקסב'צשופק
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 ,לטיג ,עשוהי :וידליו הדניה ותשא ,יכדרמ יקסב'צשופק

 .הסדהו הקבר

 והילדג ,יכדרמ ,דוד-םייח : הידליו הגייפ-הרש יקטנלפק

 .ןימינבו

 הטלז ,עשטיא-םהרבא :וידליו הבוד ותשא ,השמ ץיבוק

 .האלו

 עקשאד ,עלעשריה :וידליו לחר ותשא ,יכדרמ יבוק

 .עשוהיו

 .םידלי ינשו הנימ ותשא ,הדוהי יקסבורק

 ,לחר ,הנסא :וידליו לגייפ-היח ותשא ,םהרבא בוליסרק

 .הבולו םירמ ,הינוס

 רך

 .בקעי ונבו הלייכ ותשא ,םהרבא /ץיבוניבר

 .הבוטו המולב ,עביל-הרש :וידליו ותשא ,ןייטשניבור

 .ותסא ,היניס ,הדירפ ,הקבר : הידליו היסח יקסבוזור

 ,לאפר ,הדירפ :וידליו הטלז ותשא ,ןימינב יקסבוזור

 .אגרשו רתסא

 .הדלי דועו םייח ונב ,לחר ותשא ,בד סולבנזור

 ,ןמלק ,הנשוש :וידליו הדניה ותשא ,ןימינב םולבנזור

 .הטיאו הרש ,הקביל

 .קחציו לדיירפ :וידליו לטיג ותשא ,השמ םולבנזור

 .ףסונ דליו לאומש : וידליו הנייש ותשא ,לשיפ יקצביר

 .ביילדלאומש תב עזייר

 םינב ינשו לחר :וידליו הנימ ותשא ,יכדרמ יקסבוק'צר

 .םיפסונ

 .הינהו תנסא יקסבוק'צר
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 .בקעידעשוהי 'ציבלשמיש

 .הקברו הליב-היח :וידליו הנור ותשא ,יכדרמ 'ץיבלשמיש

 .תפסונ הדליו ףסוי ,בקעי :וידליו ותשא ,לאומש לגציש

 .הקטיא ותבו הבייט ותשא ,רזעילא לגציש

 .וידלי תעבראו עלייב ותשא ,וסיא-םייח 'ץיבונכש

 .וידליו ותשא ,לדוי יקסבולש

 .(סגילעז רשא) םייח 'ץיבומילש

 .סוחנו דוד ,קחצי :וידליו הינוס ותשא ,השמ 'ץיבומילש

 האל ,יכדרמ ,עיניפ ,קיזייא :וידליו ותשאו יניס-לאומש

 .תב דועו

 .הקלא התבו האל 'ץיבלומש

 .בקעיו היח ,קהצי :וידליו עטלא ותשא ,ןתנ 'ץיבלומש

 :וידליו היספ ומא היתב ותשא ,ןורב 'ץיבולומש

 .לאומשו והיעשי ,ןימינב

 הבולס ,היבוט :וידליו הקבו ותשא ,קחצי 'ץיבלומש

 .םידלי השיש דועו

 דועו הבולס ,היבוט :וידליו היח ותשא ,דוד 'ץיבלומש

 .דלי

 היבוט :וידליו האל-הקבר ותשא ,לארשי 'ץיבלומש

 .הבולסו

 .הלייק ותבו הדוה-ותסא ותשא ,הימחנ 'ץיבלומש

 ,הנייש ,םירפא :וידליו הקבר ותשא ,עשוהי 'ץיבלומש

 .הינובו בקעי

 .ןב דועו המלש ןב ,הדלוג ותשא ,רתלא 'ץיבלומש

 .היחו הבייט התב ,לחר ותשא ,בקעי 'ץיבלומש

 לקנעי-ללה :וידליו תידוהי ותשא ,לרב-יכדרמ 'ץיבלומש

 .לחרו



 .היח ,בקעי ,קחצי ,עטלא ,(ס'המלש םייח) עטַאנ 'ץיבלומש

 .םידלי השישו לחר-הגיפ ותשא ,ףסוי ץיבלומש

 .בקעי יץיבלומש

 .םידלי השולשו השאמ ותשא ,םייח 'ץיבלומש

 .קחציו לאומש וידליו םהרבא-והילא אריפש

 .ףסונ ןבו הינה :וידליו הינוס ותשא ,רסיא אריפש

 .להרו םירמ :וידליו הקלא ותשא ,קחצי אריפש

 ,הרובד :וידליו הקייח ותשא ,קחצי-סהרבא טולקש

 .לשריהו והילא ,עבייל ,ףסוי

 .הלייקו ענייש ,הקבר : וידליו םירמ ותשא ,לאפר טולקש

 ,ןנה ,הקלא ,תידוהי :וידליפכ הנה ותשא ,השמ טולקש

 .םיפסונ םינב ינשו חספ

 הקבר-הרש

 האושב ופסנש 'ץיטלד ישודק

 םהרבא יקסידורוג ןבואר ןייטשרפלא

 הדניה יקסידורוג
 יכדרמ ינטרמסזב

 לארשי יקסידורוג
 עשומ ינטרמסזב
 םירמ יקסידורוג קחצי ינטרמסזב

 השמ יקסידורוג הינה ינטרמסזב

 הניירק יקסידורוג בקעי טשקב

 הנשוש יקסידורוג החנ טשקב

 הלריצ יקסידורוג םייח-לאומש טשקב

 הניירק יקסידורוג הדלז-היח יקסבוקרב

 היתב יקסידורוג הרש יקסבוקרב

 0 0 0 כוונה
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 לרב 'ץיבלקני

 עייפ 'ץיבלקני
 הלוולוו 'ץיבלקני

 ףסוי ןהכ
 המיס ןהכ
 הלב ןהכ

 היח ןהכ
 הקשוש ןהכ
 ןנחלא ןהכ

 שינייב סטיל

 הדניה-השפ סיל

 ןבואר-קחצי סיל

 (הקשוש) הנשוש סיל

 םהרבא-המלש סיל

 השיר-הדניה סיל
 לחר-היח סיל

 רתסא סיל

 םהרבא יקסנשיל

 הנימ-השפ יקסנשיל

 היעמש יקסנשיל
 לאימחרי יקסנשיל

 (הטמ) יכדרמ יקסנשיל

 הטיא יקסנשיל

 ןרהא-השמ יקציבוכלמ

 בקעי יקציבוכלמ
 עטנ יקציבוכלמ

 הקבוד יקציבוכלמ

 הינוס יקציבוכלמ
 והילא יקציבוכלמ

 הבייפ יקסמינולס
 הגייפ יקסמינולס

 קחצי רינשוק

 היסומ רינשוק

 הקשוש רינשוק

 יאתבש רינשוק

 ללה רינשוק

 הדניה רינשוק

 םהרבא 'ץיבוביק

 הלוט 'ץיבוביק
 והילדג 'ץיבוביק
 הלשר 'ץיבוביק
 עשוהי קאבולק

 הקיפ קאבולק

 לטיג קאבולק

 יבצ קאבולק

 יכדרמ-ךורב יקצבלורק

 הדלוג יקצבלורק
 יאתבש יקצבלורק

 הקלא-הרש רלקומש
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 דיייה שטיוועשיווייפ בייל-לאומש ןוא עיסומ
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 : טלאהניא -- ןכות

 המדקה

 טח\ַאוורָאפ

 ץבול הרייעה תודלותל /  .ס.מ.ב

 שטבול ןיא בוטיי ןשידיי ךגעוו טנעטוקאד / ןאק

 ינלופה ןוטלשב 'ץבול / 'ץיבלקני םייח

 .שטבול לטעטש טידיי א לאמא ןעוועג / ץינשא"ק ללח

 ?ץבולב ידוהיה בושיח תודלותל / יץיבילומש ללה

 'ץיטלד המשו תידוהי הרייע / ןקכ בד

 יתדלומ תרייע / ל"ז (יקסבורשא) דשא הקמורפ

 'ץבולב ירבעה רפסה-תיב / ל"ז רטכיד קחצי

 טיסבוד א לטל לברוח" לד

 'ץבול תלהק ינבר / 'ץיבוניצ השמ

 הללק סעלעשטיא 'ר /  שטיווַאמילש קחצי

 ...טבעלעג רימ ןבָאה יוזא /  שטיוועלעקנאי ןושרג

 1915 ןיא שטבול ןופ הפירש יד /  שטיווַאמילש קחצו

 סעפַאקַא ןוא רעזייה ןופ ךעלטעטש /  שטיוואנאגאק השמ

 'ץבולב הידוחהיה םאה לש ונגה רואה / רטכיד הנח

 וי עמאמ ןיימ / רעגנאמ קיציא

 שטיטאלעד עלעטעטש ןיימ קנעדעג ךיא / רענערב ענימ

 הנושארה םלועה-תמחלמל דע ץבול / ןיספלס .א

 . הנגיאו המלענ תילרוטספה הנומתה /  קורבדרנליו היח

 20040 0% ג + +  "ץבולב תריטה / קייצמוקרפ ,ל

 יץבולב יריעצה רמושה" ןק / יץיבולומש ללה

 .ןבילבעג זיא םולח רעד /  (שטיוועשיווייפ) ץינשארק ענימ

 'ץבולב רעונה תועונת / ('ץיבושבומ) ינוחמש הדמח

 טפשמה / ינושמש .ט

 הרייעהמ תודוזיפא / ןוספמס והילא

 ...ןרַאוועג טרעהרעד זיא השקב יד / שטיוועלעקנאי םייח

 ...תונורכז קר ורתונ / ימהרבא הרש



 . .  ץבולב תוברתו ךונח תודסומ / ודלוב ןנח

 .00.00.00 +.  "תרייעמ תונורכז / לגנא לחר

 . .  - ןעגנונָאמרעד / טַאלאב (עלייבדעכייר) זוַאר

 'ץבול ידוהי לש תימואלה חורה / 'ץיבשוביפדטיבש םהרבא

 ןמקדנה לע יץבול / קבק בד

 סנסע רעשטבול / ללה .ק

 . % 3 תווקתו תוליעפ ימי /  ןוזננוס םייח

 יץבולל ל"ז יבצ-ןב קחצי ,אישנה תחפשמ לש רשקה / ףלא .א

 רטשקאב לאומש 'ר קידצה ברה / ץיבוניצ השמ

 בקעידןנח ,סעקינימ / הפי יכדרמ

 9% יקסלאווַאק (סוטאמ) והיתתמ רָאיטקא רעד

 שטבול ןופ יובפיוארעדיוו ןוא שוריג / (שטיווָאמילש) ןאמלוש םוחנ

 'ץבולב תידדה הרזע / רוצ הנימ

 .00 40 4-4 "ץבולב תוברתה ריח / ןונבל הקלא

 יבלב הטורחה הרייעה / יקצינטופס ךורב

 רעצ ןוא דיירפ ןופ געט /  סילריס-ןאגאק הנח

 ותחפשמו לזיימ לאומש 'ר / 'ץיבוניצ מ

 םישולשה תונשב 'ץבול / 'ץיבלקני הקלא

 6.00 0% 0% < 4  םיבבוחה תוח / ינושמש ₪

 'ץיטלד יתרייע / רלקומש רודגיבא

 !חוכשל אלו רוכזל / (יקצי'ציל) נגד הנוי

 שטבול ןיא ןעגנומענרעטנוא עזעיגילער ייווצ

 שטבול ןיא "תובישיה דעו" ףינס ןופ טייקיטעט / .ר .ש

 י 'ץבול ידילי ,םינבר / 'ץיבוניצ .מ

 ל'ז בוליסארק םייח 'ר ברה / באילא ןהכה םהרבא

 600% ₪ א 4 < - 77 קרב םייח

 .00250500 0... 'ץבולב אשידק-הרבח / ינושמש ט

 < ₪ 6% ! רוכז / יאגרש עשוהי

 . -.   ...יבלב םותח יתרייע רכז /  יקסנימולוס היח

 זדול ד"בא ,לזיימ םייח"והילא יבר ןואגה / 'ץיבוניצ תשמ

 .- 0% 0 בש שו ₪ ₪ כ א 4 70לל ותק



 .00.00 0.00 0. םלועדתומחלמ יתש ןיב / קורב םהרבא

 .  (ינועמש .ט םשה תועטב ספדנ) הרייעב ןזח / ינושמש .ט

 .00500.00 0.0 הרייעהמ הדירפה / 'ץיבלביק בקעי-לאומש

 'ץיבלסוי רתלא ,ןוזניול עשוהי ינרותה ליכשמה / 'ץיבוניצ השמ

 ףונ תנינפ / 'ץיבונמלק (ריאמ) םיריימ

 4% הרייעה תודלותל

 (םיזורח) יתרייע / 'ץיבלקני םייח

 (םיזורח) / ('ץיבשוביפ) יתימא הליא

 / תונורכז / ינגד הנוי

 ל'ז הקטיא יתוחא / ןונבל הקלא

 >> .% יתחפשמ רכזל / יקסנימולוס היח

 ל"'ז ןרהא-םהרבא רעטַאפ ןיימ / שטיווַאקרעב והילא

 יבא תיבמ תונורכז / יקציבס הירא

 ...םיבתכמ קר ורתונ / ןוזננוס םייח

 היח יתבס / סקשנ העופ

 םייח 'ר יבר ןיימ /  שטיווַאמילש קחצי

 שמש רעד תיבוט / (שטיווַאמילש) ןאמלוש םוחנ

 הקבר יתבס / (ץיבושבומ) ינוחמש הדמח

 ,--.---.- ל"ז רזעילא יבא / יקסבונורהא ינד

 , יבלב חצנל רמשי ןרכז /  (סניפ) לטניפ הדירפ

 החפשמ ןיימ ראפ דימת-רנ א / יקסווָאנָארא םייח-ןימינב-לאומש

 . | ד"יה םהרבא יחא לש ורכזל / 'ץיבונמלק הדלוג

 . | ל"ז 'ץיבלומש סקמ / ינגד הנוי
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 הרובג יד ןוא ןברוח רעד -- הרובגהו האושה

 (דיל) !לחומ טשינ ןיב ךיא / רענילרעב קחצי

 00500000 0.  ...החפשממ דחא / ל"ז 'ץיבלקני ןתנ

 . - ַָאטעג ןיא ןעוועג ןיב'כ / שטיוועלעקנאי ןושרג-לארשי

 . | טולב רעודנוא ראפ ןעמונעג המקנ בָאה'כ / ןֶאסנאי עקוולעוו

 00.00.00 0,000.00. שא יליווג / יקסמינולס לארשי



 ַאטעג רעשטבול ןיא / יקסנאימַאלַאס הרפש

 דלאוו ןיא הנשה-שאר /  שטיוועלעקנאי לארשי

 ןרַאי ערעטלע יד ףיוא רענאזיטראפ א / שטיווָאבייל םולש

 ךיירקנארפ ןיא יצאנ ןרעטנוא / יקצַאלבאז עשיר

 < 4 / יקסלאווַאק-ןַאסריאמ עבויל
 ...םאלפ םענופ ךעלטעלב / יקסמינָאלס לארשי

 (םיזורח) /  'ץיבלקני  םייח

 הרכזא רעד ףיוא רעטרעוו / שטיווַאמילש םוחנ

 הרכזא תפסאב םירבד / 'ץיברכז בקעי

 . לארשיב 'ץיטלדו 'ץבול יאצוי תמישר
 לארשיב ורטפנש 'ץבול ישנא

 האושב רפסנש יץבול לשודס

 האישב ופסנט ץיפלד "שודק

 ירפ ונה ,'ץיטלדו 'צבול תולהקל ,הז ןורכז רפס

 ,םילבגומ םיעצמא ילעבו סיטעמ ונתויהב .םינש תדובע

 תכרובמה ותוליעפ אלל ,ותאצוהל סיעיגמ וניה אל

 וב עיקשה רשא ,'ציבלקני םייח ונרבח לש הרוסמהו

 ,תוריסמו תוקבד ךותמ ,תואל אלל למע ,וצרמו ונמזמ

 .ותאצוהל סיעצמאה תגשהלו רמוחה זוכרל
- 

 .ונתרקוהו ונתכרעה ול סיעיבמ וננה ךכ לעו

 ,ותיערל םג ונתדות עיבהל ,ונל איה המיענ הבוח

 התרזע לעו סיפתתשמ תובורמ תובישי חוריא לע ,הקלא

 .רפסה תאצוה ןעמל ותוליעפב הלעבל הליעפה

 לארשיב 'צץיטלדו 'צבול יאצוי ןוגרא
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